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PREF
Textul ,^ Letopiseului Moldovei pân la Aron Vod^, cel

mai vechiu letopise moldovenesc în limba român^ este cules de

mai bine de trei ani. Dac nu l-am dat pân acum la luminm

cauz t este c editorul lui, d-l Constantin Giurescu.a rut sâ-i

completeze i s-i revizuiasc toate studiile sale asupra ma-
nuscriselor de cronici moldoveneti, ca în aprecierea ce va face

asupra letopiseului si a autorilor lui, — cunoscând pe deplin

tradiia literar a Moldovei, — s se expue la cât mai puine
hipoteze. Aceste studii d-l Giurescu le-a încheiat deocamdat cu

cercetarea tuturor manuscriselor afltoare la Academia Român
i a câtorva dela Iai.

]

Concluziile la care a ajuns în urma acestor studii nou
nu se deosebesc aproape întru nimic esenial de cele cunoscute

specialitilor din scrierile sale 7nai vechi asupra istoriografiei

moldoveneti. Spre a le da îns o form cât se poate de precis^

d-sa nu are acum nici timpul nici linitea trebuincioas.

lat de ce ne-am simit îndemnai s scoatem textul ve-

chiului letopise moldovenesc fr introducerea obinuit.

Teama de a expune mai departe pericolului de nimicire

materialul cules pân acum, a avut i ea o parte hotrâtoare

în decizia noastr.

O simpl întâmplare nenorocit, un neînsemnat epizod al

luptelor înverunate la care asist7n, ar putea s prefac în

cenue munca de mai muli ani a colegului nostru din Comisia

Istoric, munc grea i onest, pe care cu greu s'ar gsi acum
cineva s'o continue sau s'o refac.



VI

Introducerea s'ar putea s întârzie mai puin decât ne

ateptm; ea va fi publicat sau întfo brour separat, care

se va pune în vânzare împreun cu textul, sau în volumul UI

al Buletinului Comisiei Istorice^', dac vom avea norocul s-l

scoatem i pe acesta-

Bucureti^ 48 Noemvrie 1916. I. Bogdan.
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TEXTUL LETOPISEULUI





Carte ce se chiam letopise, ce întrlnsa spune cursul anilor

i desclicarea rii Moldovei i viaa domnilor.

Muli scriitori au nevoit de au scris rândul i povestea

rilor, de au lsat izvod pre urm i bune i rele, s rmâe
feciorilor i nepoilor s le fie de învtur, despre cele rele 5

s se fereasc i s se socoteasc, iar de pre cele bune s
urmeze i s se învee i s se îndirepteze. i pentru aceia

unii de la alii chizmind i însemnând i pre scurt scriind,

adec i dumnealui Gligorie Ureche, carele din mila domnu-
su au fost vornic m.are, cu mult nevoin cetind crile i lo

1 cart-kL^M^, Htopis-KM^ -piseiL^ ce întrlnsa] ce înl||||aLi ce

scrie într-KnsulM^ 2 disclicarea M^, r-niM^ 1-2 Titlul s'a pstrat
numai wL^M^. In a fost amplificat astfel : L-fctopiseuI rii Moldovei de

când s'au desclecat ara, i de cursul anilor i de viaa domnilor, car-fc

scrie de la Drago Vod pân la Aron Vod, izvodit de Simeon Dasclul, 15

care i el l-au scris dupre un l-fctopise ce era izvodit mai nainte de rpo-
satul Gligorie Ur-fcche vornecul de ara de gios. Iar acum cu porunca
mrii sale milostivului nostru domn Io Nicolae Alexandru Voevod s'au

1712 scris în ora în /fti, vleatul 7220, M-fccAua Dechemvrie 8 zile, eropar rocnoACTKd.

Urmeaz apoi: Istoricii le-nti pre carii au urmat rposatul Ur-kche vorni- 20

cui : BKilskii leah-, Marin Pacoskii leah. i acet-fc zic c Moldovenii sânt

din Râmleni. Iar de desclecatul cel dintâi n'au tiut, c Leii mai apoi

de înpria lui Traian sânt venii în ckst-fc pri. Istoricii, adec scriitorii

de cursul anilor, acestor pri, cari pomenesc de desclecatul cel dintâiu

a rii noastre i a rii munteneti : Bonfin, mare istoric, De Dachia (sau) 25

Daia (n. m. Latin) ; Dion, la viaa lui Traian înpratul {n. m. Latin) ; Tal-

P'Kltin ungur {n. m. Ungur) iar pre aceti doi au urmat. AceI k au scris

de Dachia cum o au desclecat-o Traian, înpratul Râmului, i i anii de

la Hristos 120, pre socoteala vremilor cu Râmlenii.

\ —p. 3, 5 luând i li- lipsete în A^, prima foaie a ms fiind pierdut 30

1 — p. 4, 30 nesemnat om. M^ 3 — p. 3, 12 artat se afl în M^M^ la sfâr-

itul capitolului: O poveste din predoslovia cestui moldovenesc {p. 16, 2)

fiind înlocuit aci cu predoslovia Izvodului lui l^udosie Duhu (v. Introducerea)

4 pre] p-K A^ 5 ficiorilor MW, fie] hie L^ 6 de pre] dupre A^ spreM^

7 îndrepteze M^ pentr'aceia M^ SpizmindL^ îns-KmnândM^ 9dum- 35

nealui] rposatul AS Grigorie M^, Ureche M^ UrtcheA^L^ UrichieM^,

carile M^, din] den M^ dintru L\ Dup mila ad. lui Dumnezeu i a M^
9-10 carele — au fost] ce-au fost A^ 10 citind M^

33258 1
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izvoadele i ale noastre i cele streine, au aflat cap i înce-

ptura moilor, de unde au izvorât în ar i s'au înmulit

i s'au lit, ca s nu se înece a toate rile anii trecui i
s nu se tie ce s'au lucrat, s se asemene Aerelor i dobi-

5 toacelor celor mute i fr minte. Pre aceia urmând i chiz-

mind, mcar c se afl i de alii semnate lucrurile rii Mol-

dovei, apucatu-s'au i dumnealui Ureche a scrie începtura

i adaosul, mai apoi i scderea care se vede c au venit în

zilele noastre, dup cum au fost întâiu rii i pmântului
10 nostru Moldovei. C, cum se tâmpl de sârg de adaoge

povoiul apei, i iari de sârg scade i se împuineaz, aa
s*au adaos i Moldova, care mai apoi de alte ri s*au des-

clecat, de s'au de sârg lit i fr zbav au îndrptat.
Acestea cercând cu nevoina vornicul Ureche, scrie de zice

15 c : « nu numai letopiseul nostru, ce i cri streine am cercat,

(( ca s putem afla adevrul, ca s nu m aflu scriitoriu de

«cuvinte dearte, ce de dereptate; c letopiseul nostru cel

« moldovenesc aa de pre scurt scrie, c nici de viaa dom-
«nilor, carii au fost toat cârma, nu alege, necum lucrurile

20 « din luntru s aleag, i pre scurt scriind i însemnând

((de la început pân la domnia lui Petru Vod chiopul, i
((s'au stins, c de aci n'au scris încoace nimenea. Nici este

((a se mira, c scriitorii notri n'au avut de unde strânge

(( cri, c scriitorii dintâi n'au aflat scrisori, ca de nite

25 « oameni neaezai i nemernici, mai mult proti de cât sa

1 izvoadile M^, striine A^M^ 2 în ar om. L\ înmuI-Kt Mi
3 l-KtM^ cei trecui L^ anii cei trecui a toate rile i' om.

4 fier-Klor A*M*M2 fierilorL^ 5-6 chizm-^nd chiizmindL^ pizmind

6 s-KînnateM^ însemnate M', s-Kmnat-K lucrul riei 7 UrichielVP

30 om. A^LS a scrie] de au scris A^ 3 scderi -dire 9 zilile M^,

întiL»M2 10 nostru om.U II i iarL^ a-kM» 12 adaus M^
car-fc A\ de] de la 13 lit de sârg M^, fr de M^, îndrptat]
îndireptat A^ îndreptat 14 Ur-kchie 15 Htopiseul A^M^ -s-Kul L%P,
ce] ciLS crile LS striine MS am auA^M^P, încercat 16

35 scriitor 17 dearte M*, ce] ci L^M^, dereptaate direptate

dreptate A^ 18 a/^MS niceM^ de" om.M^ 19 carie care M' dup
crei aHgeA^M^ 20 din] denAW, lountruM\ îns^^mnândL^M^

21 de la început— chiopul, i om. 22 st-Kns L^M^ st;Rns MS încoaci MS
niminea M^ nime MS de aci — nimenea] d-fccÎA înainte n'au mai scris

40 nimenea pân la Aron Vod A^ 24 dentiu A^MS nete M^ 25 oa-

miniMS nea-nzai A^LW, nem-fcrnici A^L^M^
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«tie carte, ce i ei, ce au scris, mai mult din basne i din

«poveti ce au auzit unul de altul. Iar scrisorile streinilor

« mai larg i deagiuns scriu, carii au fost fierbini i râvnitori

«nu numai a sale s scrie, ce i cele streine s însemneze.

« i de acolo multe luând i lipind de ale noastre, potrivind 5

« vremea i anii, de <am> scris acest letopise, carele de pre

«multe locuri de nu se va fi i nemerit, gândesc c cela

« ce va fi înelept nu va vinui, c de nu poate de multe ori

«omul s spue aa pre cale tot pre rând, cela ce vede cu

« ochii si, i multe smintete, de au spune mai mult au mai 10

« puin, dar lucruri vechi i dedemult, de s'au rsuflat atâta

« vreme de ani î Ce eu, cum am aflat, aa s^m artat».

Dup aceia i eu care sânt între cei pctoi Simion

Dascl, apucatu-m'am i eu pre urma a tuturora a scrie

aceste poveti, ce într'înse spune cursul anilor i viaa dom- 15

nilor, vzând i cunoscând c scriitorii cei mai dedemult,

care au fost însemnând aceste lucruri ce au trecut, s'au

svârit, i pre urma lor alii nu vor s se apuce, vzând
noi aceasta, c se prsete aceast însemnare, socotit-am

ca s nu lsm acest lucru nesvârit, <(s> nu se însemneze 20

1 cel] ci L\ ^en A^L^ 2 de de la A'LW, striinilor A^M^
3 mai pe largA\ deajuns L^M^, carie careD 4 a] aleM^, strii-

neA^MS se însn^mneaz-n M^M^ 5 acoleaL\ muItM^ luundA^LW,
protivind A^L^ 5-6 vremi protivind 6 anii] de ani M^, vreme i
ai MS <am> au în mss, pre] pren A^ pre în A^ 7 se va hi s'a fi IVP 25

8 fi] hi 8-9 omul s spue de multe oriM" 9 cela] celeA^ vtde
în mss 9-12 cale— artat lipsete în fiind pierdut o foaie 10 smin-
tete A^LW zmintete A^, mult A^L» multe A^M^ 11 puin AL^ puine M2,

dar A»L\ lucruri AU lucrurile 12 ani] ai L\ Ce A^ Ci A^UM^
cum] pe cumA2 13 Dup aceia — p. 4, 30 nesemnat s'a pstrat numai 30
înU 13 Dup pctoi se afl în msU urmtoarea interpolare:

Acest Simeon Dascl, ce el se numeete aici, mai mult se vede c au
amestecat i au turburat istoria, dechiau lucrat cevai pentru Ureche
vor. carele au scris acestea avesti c e domn învat i înelept, iar

acesta i netiut i slab în minte, precum i Toderaicu Catacuzin vel 35

vist. în Moldova i alii, bine cunoscând pe acela, n'au mrturisit, c de
muli netiin i de minte puin era acel om, precum iar el esi i aici

c au fost se arat, i lâng altele face i aceasta, c ale altora le face

ale lui, adec ce auu scris Ureche el zice c au scris 14 scrie] sere

15 cursul] scursul 16 vzind 17-18 s'au svârit] i s'au sfâr- 40
liV- 20 <s> i LI
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înainte, carele mai nainte de alii au fost început <i> pre

rând însemnat pân la domnia lui Vasilie Vod, ca s
nu ne zic cronicarii altora limbi, c'am murit i noi cu

scriitorii cei din ceput, sau c doar sântem neînvat. Ci

5 cu ajutoriul de la Dumnezeu, întâiu m'am apucat a scrie

ce au pizmit i ce au însemnat alii. Pentru aceia, gândind

i socotind de la inim ca s pociu afla cu adevrat acest

lucru s fie deplin, adunat-am izvoade pre rând de le-am

împreunat, i citind izvoade pre rând, aflat-am i acest

10 izvod, carele l-au scris Ureche vornicul, i dac l-am citit,

l-am socotit c este scris adevr, îns mai mult din crile
streinilor de cât din izvoadele noastre, <c> numai cât tinde

povetile mai larg i deagiuns i mai deschis, iar semnele
sau tocmelele i lucruri, câte s'au fcut în ar, nu le arat

15 toate, c poate fi c n'au tiut de toate cronicariul cel la-

tinesc s le scrie, iar letopiseul nostru nu tinde povetile,

ce scrie mai pre scurt, îns le însemneaz toate pre rând.

Mcar c vornicul Ureche au scris mai sus c letopiseul cel

moldovenesc scrie pân la domnia lui Petru Vod chiopul

20 i de aci s'au stins, iar eu, adunând izvoade de limba noastr,
aflat-am izvod din ceput, cam pre scurt vreme i toate pre

rând însemnând, pân la domnia lui Vasilie Vod. Pentru

aceia, dac am vzut c lipsesc povetile i cursul anilor

din letopiseul cel latinesc, am lipit dintr'ale noastre izvoade,

25 carele am aflat c (scriu) adevr, i am adaos povetile la

letopiseul cel latinesc, care la locul su, carele toate mai
nainte se vor arta, carei la locurile sale, i toate pre rând

chizmind i însemnând, am izvodit din toate izvoadele într'un

loc i am fcut unul desvârit, de care lucru cu mare ne-

30 voin am silit s nu rmâe nimic nesemnat.

1 începuHLS <i> om. 2 însemnat-K 5 m'am] n'amL^

8 le-am] aiiiL^ 9 citind] cinstind 10 d-fccaLS I-am citit] l-au

; cinstit ' 12 <c> sLS cât] c^ntLi, tinde] tindem 13 diu-

giunsLi, deschis] deschiL^ 14 ar] riL^ 15 tiut] iut 15-16

35 l-UinescLi 17 însemn-fezeL^, toate] toaate te 18 Ur-ftchieL^ 19

chiopul] i chipul LI 20 stânsL^ 21 den 23 dac] dcaL^
24 letenescL^ am hpit] alipim 25 c <scriu>] cs a cL\ i am
adaos] im me au adusL^ 26 letenescLS car-fcL^ 27 locurile] lu-

crurile 29 dinsvârit LI 29-30 nevinL^



5

Predoslovia desclecrii a rii Moldovei din ceputul ei.

Aceast predoslovie este însemnat de Ureche vornicul

din letopiseul cel latinesc izvodit, iar predoslovia letopi-

seului) nostru nu am semnat aicea.

Predoslovie. Vor unii Moldovei s-i zic c au chemat-o 5

Sitia sau Schithia pre limba sloveneasc, ce Sitia cuprinde

loc mult, nu numai al nostru, ce închide i Ardealul i ara
munteneasc i câmpii peste Nistru, de cuprinde o parte

mare i din ara leasc. Chematu-o-au upii i Flachia, ce

scriu letopiseele latineti, de pre numele hatmanului râm- 10

lenee ce l-au chemat Flacus, carele au btut rzboiu cu

Sitii pre aceste locuri, i schimbându-se i schimosindu-se

numele, din Flachia i-au zis Vlahia. Ce noi acesta nume nu-1

putem da rii noastre Moldovei, ce rii munteneti, câ ei

nu vor s despar s fac dou ri, ce scriu c au fost tot 15

o ar i un loc, iar noi aflm c Moldova s'au desclecat

mai pre urm i Muntenii mai dintâiu, mcar c s'au tras

de la un izvor. Muntenii întâiu, iar Moldovenii mai pre

1 den AS Predoslovie adec cuvânt înainte (-t^ M^) de (de om. M})

desclecatul rii Moldovei M^M^ Predoslovie pentru desclecatul râi 20

Moldovei M^ 2 Ceast M^, Aceast predoslovie] cart AM^ de rpou-
satul Uriche 3 latinesc A^ ltinesc M^ letinesc A^L^ Kt-nnesc-K M^,

izvodit] izvodind om. M^ letopiseul ce-i letin-kte izvodit M^ 3-4

iar predoslovia letopiseul nostru nu am semnat aicea spuind într'a-

cesta chip M^M^ spuind într'acest M^ om. A 5 Predoslovie 0711. AM, s 25

(s-i M.^) zic Moldovei A^M^M^ au (o au M^) chiemat-o AL^M^ au che-

mat-o de mai nainteM» 6 ce] ciL\ coprinde A^M^ 7 ce] ci A^L^

8 peste] despre M, de] i M^ 9 denM^M^ de A 10 latineti A^ lti-

neti A^M^M^ letineti liteneti M^ de om. A 1 1 Flacus A^ Flam i
adnotarea marginal: Flacus A^ Flacu Flaccu M^ Flac M^ ; în arhetip a 30

fost probabil Flam {cf. p. 13, 26), rzboiul 9-11 ce scriu — rzboiu] de

pre Flah, hatmanul râmlenesc, ce scriu HtopiS'Kele ltineti c au btut
rzboaeM^ 12 Schitii M Sitia pre aste LS i^]deciM3, schimbân-

du-iLS schimosindu-i-se M3 om. 13VlahieM\ acest M^ nu-1]

nu-1 priimim nici îl A 14 riei 15 dispar A^, doao A^L^M^ 35

2A^M3, ciA^LS scrie 16 un loc i o ar A, iar M^ i A 17 i]

iar AL^ 16-17 în dreptul acestor rânduri se afl în A pe margine adno-

tarea: Alii zic c înti tot odal s'au desclecat (disclicat A^) de Traian

înprat i amândoao se chiema Daia 18 izvor] izvod A, iar] i M^
om. A 40



6

urm de pstori nemerind. C umblând pstorii de la Ardeal,

ce se chiam Maramure, în muni cu dobitoacele, au dat de

o fiar ce se chiam buor, i dup mult goan ce o au
gonit prin muni cu duli, o au scos la esul apei Moldovei.

5 Acolea fiind i fiara obosit au ucis-o la locul unde se chiam
acum Buorenii, dac s'au desclecat sat, i hierul rii sau

pecetea cap de buor se însemneaz. i ceaoa, cu care au

gonit acea fiar, au crpat, pre care o au chiemat Molda,

iar apei de pre numele celei Moldei i-au zis Molda, sau,

10 cumu-i zic unii, Moldova; aijderea i rii de pre numele
apei i-au pus numele Moldova.

1 nemerit A, îmblând 2 Maramurei -moro A^M^ -mor-K M*
-mur-K A^M^ de] pre 3 hiar A^, buoîr L\ multe goane 4

gonit-o A^ pren A^ pre 5 hiara A^ 6 daca A* d-kca A^LS disc-

15 licatA, herul 7 booîrL^ 8 cea hereL^ fiara aceia A, chie-

mat-oA" 9 de pre] dupre AS MoldieiA^ 10 cum îi L\ aijdireaAS
di preA2 dupreA^ 11 nume A^ 1-11 de pstori — Moldova Pasajul

acesta are înM urmtoarea redaciune: Scriu alte istorii pentru ara noas-

tr a Moldovei (Moldova M^) cum au sttut pustie 600 de ai (ani M') tre-

20 când împria slvitului i puternicului Traian împrat (înpratul M^)

carele se cunosc (trecând pre aicea Traian înpratul a cruia se cu-

nosc M^) semnele puterii lui pre unde au tras troian, peste multe ri i
preste aceast ar (i preste aceste ri M^ om. M^) trecând otile (cu

ostile M^) lui peste câmpi i preste ape, atâia ai (ani M^) s'au aflat pustie,

25 pân în vremea ce-au (pân când au M^) vrut milostivul Dumnezeu a nu
lsare (lsare M^ -sar-fc M-M^) acest pmânt fr de (de om. M^) oameni,

ce cu voia sfinii sale îndemnându-se (îndemnând M^) o sam de feciori

de domni, din (denM') domniile ce-au fost pre acele vremi la Râm, i
cu oamenii lor din Maramure (Maramur-K M^ -mor-K M^ -moro M^*)

30 viind preste munii ungureti i preste munii rii Moldovei vânând
heri (fieri M^) slbatece (slbateci M^ -tice M^) pân au eit la apa ce-i

zic (zicem M^) Moldova (Moldoa M^) gonind un zimbru, carele l-au i
dobândit (vânat M^) la un sat ce (la locul unde M^) se chiam (acmu
ad. M^j Buorenii, pre aceia ap, (a Moldovei ad. M^) i au pus acei ape

35 numele Moldova, pre numele unii ânci (inci M^) ce s'au înecat într'acea

ap, ce o (o om. M^) au chemat pre ânc (inc M^) Molda, i pre numele
ei se zice acmu (acum M^) i rii Moldova pân astzi. Eind la loc

frumos i dechis, socotind cu toii c-i loc bun de hran i plcându-le

tuturor, s'au întors înapoi iar în Maramure, i au scos oamenii lor

40 toi într'aceast ar. {Partea din urm a acestui pasaj are în M-^ o re-

daciune deosebit: i au pus nume apei de-i ziser Moldova, pre numele
unii cile ce-^ zicea Molda, car-k atunci gonind zimbrul s'au înecat

într'acea ap, i de pre numele apei se zice acmu i râi Moldova. i
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Pentru limba moldoveneasc.

Aijderea i limba noastr din multe limbi este fcut,
i ni-i mestecat graiul nostru cu a vecinilor de prin pregiur,

mcar c de la Râm ne tragem i cu a lor cuvinte <le> ni-s

mestecate, cum spune i la predoslovia letopiseului celui 5

moldovenesc de toate pre rând. Ce fiind ara mai de apoi, ca

la o slobozie de prin prejur viind i desclecând, din limbile

lor s'au amestecat a noastr. De la Râmleni, ce le zicem

Latini: pâine, ei zic panis; carne, ei zic caro; gina, ei zic

galena ; muere, mulier
;
femee, femina

;
printe, pater ; al nos- 10

tru, noster, i altele multe din limba latineasc, i de am socoti

pre amruntul, toate cuvintele le-am înelege. Aijderea i
de la Frânei : noi zicem cal, iar ei zic caval ; de la Greci : noi

zicem straste, iar ei f stafad ; de la Lei : noi zicem prag, iar

acetia prog; de la Turci: fm'am cstorit; de la Sârbi: 15

cracati, i alte multe ca acestea din toate limbile, carele

nu putem s le însemnm toate.

i pentru aceasta se cunoate c, cum nu-i desclecat

aceia eind la locuri frumoase i dechise, au socotit cu toii c aste loc

bun de hran, i plcându-le tuturor s'au întors înapoi iar în Mara- 20

mor-K i i-au scos oaminii toi într'aceast ar)
1 limba noastr moldoveneasc A graiul românesc 2 limba

noastr] limba sau graiul nostru M^ fcut] adunat AL^ 3 ne-iM^

ne este A2M^ amestecat A^M^M^, a] al A^, vecinilor notri M^, prin]

priA^ penL^M^M^ pren IVP, prejur AM 2 4 a] aleA^M^, cuvinte în 25

mss 4-5 ni-s mestecate] ni-i mestecat graiul 5 amestecate AM^,
celui om.M^ 6 arL^ 7 pren pin A^M^M^, venind A 8 ce

le] cele ceA^ 9 Latin-nA^ Latine Latin kMS Dup Laiini ad. s. din

limba latineasc M', pâine] noi zicem pâine M^, crnii M^M^, carne, ei

zic caro] noi zicem carne, ei zic caro M^ ginii M^, ei^ zic=* om. 30

10 galina muere mu^re mu^r-k A^ murar A^ murare mo^r-fc L\
Dup muere ad. îi zic M^M^, muli^re mulieri feme^M^ fem-k^M^
f-Km-ke f-Km-fc^ A^M^ f-Km-ka A^ printe, pater om. 11 alte A\ lati-

n-kasc A^ Ktin-ksc M^M" Ktin-kasc liten-ksc L^ i de am] c de

ne-amAL^ 12 amnuntul M^M^ 13 iar om. A, zic om. 13-14 de 35

la Greci — stafad] de la Greci straste, ei zic stafas (stafad L^) AL^ om.

14 L-kiAL^M^ Laî 14-15 noi — prog] prag, ei zic progAL^ 15

acetia] eiM^, SirbiL^Mi 16 altele L\ care 17 nu] nu le A
15-17 de la Turci — însemnm] iproci, carele nu le putem îns-^mnaM^
18 cum nu-i] precum nu lasteM^ 40
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ara de oameni aezai, aa nici legile nici tocmeala rii pre

obiceiu bune nu-s legate, ce toat direptatea au lsat pre cel

mai mare ca s o judece, i ce i-au prut lui, ori bine ori ru,
aceia au fost lege, de unde au luat i voe aa mare i vârv.

5 Deci cumu-i voia domnului op [s le caute] s le plac tu-

turor, ori cu folos ori cu pagub rii, care obiceiu i pân
astzi trete.

De rsipirea rii dintâi.

Afl-se aceast ar s fie lcuit i alii într'insa mai
10 nainte de noi, de unde cetile rii se cunosc c-i lucru

frâncesc, de au lcuit otile Ramului i au ernat de multe ori,

btându-se uneori cu Schiii sau cu Ttarii, uneori cu Bosna

i cu Rumele, i la Peri trecând. Ce fiind în calea rutilor,
i stropindu-i otile, care de multe ori se fcea rzboae pre

15 acesta loc, cum însi semnele arat, care le vedem multe

pretutindenea, movile mari i mici, i anuri pre Nistru,

pre Prut, prin codri, n'au mai putut suferi, ce s'au rsipit

i s'au pustiit.

1 nice^ MS nice^M^ tocmala M^MMccmelele 1-2 aa —
20 legate] a-k nice tocmala nice obic^ele râi bune nu-s aezale 2 obi-

ceeA, lsat-oAS pre acel A^ 3 ca om. 4 voe aa mare] ioc o/ft

pa-fc mrie M 3, vârfA^ vâlfA^ 5 op [s le catuej] ops le cauUA^
o4' le cauU toate la caut-K numai ce li caut-K opt zile caute

le caut-h A2 ; s le caut-K glos pe lâng op (/. Bianu) 6 paguba AS ca-

25 rieMS i om. AL^ 7 trete L^M^M^ trrateAM^ 8 rii] rii Mol-

dovei M^ Moldovei M^, Pentru râsipa râi dentâi cum au fost {nu ca

titlu) M3 9 Se afl M^, s fie] s fie fost ALS lcuii i alii A^ i ali

lcuiiD 9-10 mai înainte M^ mainteA^M^ 10 râi acetia cetile M',

c-i] a fi M3 12 Schithii M3 Sitii A, cu^ om. AL\ uniori^A» 13 i']

30 sauLS Rum-fcliAS PerA^, rotâilor A2M2 14 stropind A clcân-

d-oM^ care— fcea] fcându-se de multe ori M^ 15 acest L'M^, aceste

locuri M^ cum] precum M^MS însi] îns A om. M^, semnele M' s-^m-

nele stmnele A'M» s-tmnile A^MS carele L' carile A, le om. M^M'
16 petiutinderea M' petitinderea M^ pretitindenea A' pretitindirile A^ petu-

35 tind-kril-kLi pren tot locul M^, movili A^, Nestru M' 17 prin codri]

i prin pduri M^ 17-18 s'au rsipit i om.M^
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De ijderenia Moldovenilor, de unde sânt ei [de la Maramure

este ijderenia lor] de au venit pre aceste locuri.

Scrie letopiseul cel unguresc c oare când pre aceste

locuri au fost lcuind Ttari; mai plodindu-se i înmulindu-se

i lindu-se, s'au tins de au trecut i preste muni la Ardeal, 5

i împingând pre Unguri din ocinile sale, n'au mai putut

suferi, ce singur Laslu, craiul unguresc, carele-i zic c au

fost vâlhovnic, s'au sculat de s'au dus la împratul Râmului,

de i-au cerut oaste într'ajutoriu împotriva vrjmailor si.

Ce împratul Râmului alt ajutoriu nu i-au fgduit, ce i-au 10

dat rspuns într'acesta chip, de au zis: Eu sânt jurat, când

am sttut la împrie, om de sabia mea i de judeul mieu

s nu piee
;
pentru aceia muli oameni ri s'au fcut în ara

mea, i câte temnie am, toate sunt pline de dânii, i nu

mai am ce le face, ce i-i voiu da ie s faci izbând cu dânii, 15

i eu s-mi curesc ara de dânii, iar tu în ara mea s
nu-i mai aduci, c i-i druesc ie. i de sârg înv de-i

strânser pre toi la un loc de pretiutinderea, i i-au însemnat

pre toi, de i-au ars împrejurul capului, de le-au pârjolit prul
cu un hier înhierbântat, care semn trete i pân astzi 20

în ara Moldovei i la Maramure, de se cehluesc prejur cap.

1-2 De ijderenia Moldovenilor, de unde sânt ei [de la Maramure
esle ijderenia lor] de au venit pre aceste locuri De izvodirea Moldove-

nilor de unde au venit într'aceste locuri A De (Pentru M^) ijderenia Mol-

dovenilor i au gonit (i cum au btut i au gonit M^) pre Ttari de pre 25

aceste locuriM 3 la letopiseul M^M^ 4 Ttarii A 4-5 mai — lin-
du-se] mai apoi plodindu-se M^M^ i înmulindu-se acei Ttari M^ 5 s'au

întins M2, peste A^L^M^, munte A 6 sale] lor M^ 7 carele îi

carie îi M^ cruia-i M^M^ cari A^ 7-8 c au fost vâlhovnic] filosof A
10 Ce] DeciM» 11 într'acesta chip om.M\ de] i M^ i-au zisA^L^M^ 30

12 de sabia mea i om.M^ 13 pieA M^ pi^e M^ pirae M'^ pie moar A,

muli om. A 14 am om.W 15 le mai faceM^ 16 s-m A^M^ s
m'h.LS tu om. A HsirgM^ IS s-KmnatL^ 18-19 pre toi — pre

toi om.M'^ 19 de-] i MW, pârjolit] pârlit L\ Dup prul ad. ca

unor tâlhari A 20 fier UM^, înherbântat M^ înfierbântat M^ ars A 35

aprins LS astzi] în zioa de astzi M^ 21 de] a M^, cehluesc prul M^
cevluesc oamenii A ceolesc oamenii cu crare L', înprejurul capului A^

20-21 Jn dreptul acestor rânduri se afl în A nota marginal: Alii zic

c acest semn este vechiu râmlenesc al slujitorilor (vechiu al slujitorilor

râmleneti A 2) 40
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Deci Laslu craiu, dac au luat acel ajutoriu tâlhresc
dela împratul Ramului, au silit la ara ungureasc, i de aci

pre câlegile Nscutului cu toat puterea s'au apucat de Ttari
a-i bate i a-i goni, de i-au trecut muntele în ceasta ar

5 pre la Rodna, pre care cale i semne prin stânci de piatr
în dou locuri se afl fcute de Laslu craiu. i aa gonindu-i

prin muni, scos-au i pre aceti Ttari, carii au fost l-
cuitori la Moldova, de i-au gonit pân i-au trecut apa ire-

tului. Acolo Laslu craiu, ce se chiam leate Stanislav, stând

10 în rmurile apei au strigat ungurete : seretem, seretem,
ce se zice românete: place-mi, place-mi [sau cum am zice

pre limba noastr: aa-mi place, aa-mi place]. Mai apoi,

dac s'au desclecat ar, dup cuvântul craiului ce au zis

seretem, au pus nume apei iretul. i dup mult goan
15 ce au gonit pre Ttari, i-au trecut preste Nistru la Grâm,

unde i pân astzi tresc. De acolo s'au întors Laslu craiu

1 Deci M1M2 Decii D-fccii A^L^ Decia A^ Lasl Laslou M^, da-

c dacaA^M^ d'kcaA^LlM^ acel] acest 3 Nscutului] Crciu-
nului M^, puterea sa AM^ 4 munte A^, ar] parte A 5 stenci

20 stinceLi 6 de] de la M^, gonind M^Ms 7 i om. M^M^, acet-fcM^M»

-UM\ careL^M^ 8 la] în i-au gonit pân om. A 8-9 Sir-fetiu-

lui A2M2M» 9 Acolea A, leete AP le-kte M^M» leAte A\ Stnislav

Stenislau A^ Stanislav 10 siretem, siretem siret^m, siret^m \'P

sir-fctem, sir-ttemA^ sir-kt^m, sir-kt^mA^ siret-fem, siretem striteme

25 11 rumânete AM2, ce se zice românete] adec am] ai A 11-12

cum — noastr] cum zicem noiM^, sau cum am zice— aa-mi place-

este, cred, o interpolare 12 aa^ îm A\ aa^ om. M^, -mi place^ om. AM^
13 dup] de pre M^, lui crai M^, au] amM^ 14 siretem M^M^ sire-

t-fcm M2 sir-fctem A s-^r-Kt-km L\ Siretiul Sir^tiul Sir-ktiul AM2, multe

30 goane 15 ce om. L^ Dup Ttari ad. i-au gonit i A 14-16 i
dup — tresc] Dup mult (multa M^) goan ce-au gonit pre Ttari den

toate locurile, de unde era aezai, sta în multe locuri înprotiva otilor

lui Laslu (Laslou M^) craiu ; deci ceia ce sta, btui era, c nu se putea

sprejeni (sprijini M^), iar ceia ce fugia, se (li se M^) delunga înainte i
35 scpa. lar (07n. M') pre acele vremi au fost (era M^) meterugul T-

tarilor de se fcea a da dos i (i om. M^) apoi (apoi îndat M^) se în-

torcea asupra celora (celor M^) ce-i gonia, ce ru le sporia (ce nice un

sporiu nu avea M^) c cdea în primejdie (primejdeM* -jdiiM^} de peria,

ori (i ori M^) ce fel (f-kliu AP f-kliuri M^) de metersuguri (melerug M^)

40 vrea face, tot lor le (le 07n. M^) era de sminteal, pân i-au scos din toate

locurile (din tot locul M^) i i-au trecut (i-au deprtat M^) peste Nistru la

Crâm, unde i pân astzi tresc M %
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îndrpt cu mare laud i biruin, i sosind la scaunul su
în ziua de lsatul secului, cerutu-i-au blagoslovenie la vl-
dicii si, s-i lase trei zile s se veseleasc cu doamn-sa i
cu boerii si. i aa l-au blagoslovit de au lsat sec Mari
cu toat curtea sa, care obiceiu se ine la legea lor i pân 5

astzi, de las sec Mari în sptmâna" postului celui mare
dintâiu.

Ce aceast poveste a lui Laslu craiu, ce spune c au
gonit pre aceti Ttari, nu o au scos Ureche vornicul din

letopiseul cel <latinesc>, ci eu Simion Dasclul o am izvodit 10

din letopiseul cel unguresc, care poveste o am socotit, pre

semne ce arat, c poate fi adevrat.

De desclecarea Maramureului.

Laslu, craiul unguresc, dup izbând cu noroc ce au

fcut de rsipi pre cei Ttari i se aez la scaunul su, 15

sftuitu-s'au cu boerii si, ce vor face cu acei tâlhari, ce-i

adusese într'ajutoriu dela împratul Râmului, cu carii mare
izbând fcuse, de rsipise puterea acelori Ttari; c s le

1 îndrt A^L^M^ om. M% mare om. M\ biruire M^ sosind] vi-

ind L\ Ia scaunul su] Laslu craiu IVPM^ acas 2 zioa AL^M^ 20

zua M'M^, de lsatul] lsatei la] de Ia AL^ 2-3 au cerut la piscopii

lor blagoslovenie 3 doamna-i 4 i aa om. M^, de au lsat
sec] de l-au lsat f de s'au mrturisit singur Simon c nu tie nimic

umblindu-se singur, care zice c 6-7 celui — dintâiu] cel mari
în sptmâna— dintâiu om. AL^ 8 Ce om. M^, LasloM', spune] scrie 25

9 ceti om. M^, scos'oM'^ o au scos] nu aste scris deM^ 10 cel

om. M^, (latinesc) leesc în toate mss 10-12 ci eu — adevrat] ce o

au scos (scos-o M 2) Simion Dasclul din cronicariul cel unguresc, care

poveste o au socotit (socotit-o M*) pre semne c poale fi (hiM^) adevrat
(adevrat M^) M^M2 ce raste scris de un Simion Dascl din cronicariul 30

unguresc, care poveste poate fi adevrat îvP 8-12 Ce aceast — ade-

vrat om. A, înlocuind acest pasaj cu urmtoarea not marginal: Aceast
poveste cu Laslu (Laslo A^) crai o au scos (scos-o A^) Ureche vornicul

din (denA^) letopiseul unguresc 13 De] Pentru om. M^M^, desc-
lecatul A desclecatoarea 15 de rsipi — scaunul] asupra Ttarâlor 35

i s'au aezat la scaonul 16 svtuitu-s'au M^M^ s'au sftuit

17 adusTiA^ au adusL^ luase carie 18 au fcut M^, rsipi M'*

au râsipitM^, c] caL^, le om.M^
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dea loc i ocine în ar nu suferia Ungurii cei de moie,
vzând c sânt nite oameni ri i ucigai, socotind c, de se

vor plodi i se vor înmuli, ei se vor întri, i cândai s nu
li se prilejasc vre-o price cu dânii, s pa mai ru de

5 cât cu Ttarii, mai apoi s nu le fie a pierde i cria. Ce
le-au ales loc pustiu i slbatec, îngrdit cu muni prin prejur,

între ara leasc i între ara ungureasc, unde se chiam
acum Maramureul; acolo i-au dus de le-au împrit hotare

i ocine i locuri de sate i târguri i i-au nemiit pre toi,

10 unde i pn astzi tresc.

De desclecarea ârii IVIoldovei al doilea rând, în ce chip

i cum s au aezat.

Aceast poveste, ce este de aicea în jos, care spune de

înoirea rii Moldovei, este izvodit de Ureche vornicul din

15 letopiseul cel <(latinesc>, care poveste o am socotit c se

tocmete întru tot cu predoslovia letopiseului cestui moldo-

venesc, îns mai pre scurt, iar predoslovia Moldovei tinde

povestea mai dechis i deagiuns, cum arat înainte.

Dup rsipa rii dintâi, cum spune mai sus c s'au

20 1 ocine] moii Ungurii cei de moie] cei de loc i de moie
Ungurii A cei din moie Ungurii 2 vzându-i A, nite om. 2-3

se vor plodi i om. 3 cândai om. 4 prilejasc] tâmple M»,

vre-o A vrw vro L^M^M^ dânii] ei M^, s nu pa A^ i s petreac
5 nu le] nu-i NPAP, hie L^MS a-i pierde 6 loc — slbatec] un loc

25 osebit i pustiu M^ pin prejur A^ pen prejur pren pregiur pen

pregiurA^P 9 Dup nemiit ad. adec slugi creti A 10 tresc

la Maramure A 7-10 unde— tresc] unde Aste acmu ara ce se cheam
Maramor't.ul ; acolo Uu înprit moii de târguri i de sate, unde tresc

i pân astzi 11 De] Pentru AM^ om. M^, desclecatul A, Mol-

30 dovei om. A^, al] de al 12 i cum om. 11-12 în ce chip

—

aezat om. A 13 ce este] ce-iL^ ce scrie M', care spune de] pentru M'
14 noireaMiM2, rii om. M^, Moldovei om. 15 (latinesc) leesc

m toate mss, o am socotit c om. M' 16 predoslovie M^ 18 po-

veste M^, deajunsL^M^, înainte] mai giosM', cum arat înainte om.

35 13-18 A wlocuete acest pasaj cu urmtoarea not marginal: Aceast po-

veste este izvodit de Ureche vornicul din (den A^) letopiseul cel (cel

om.A^) leesc 19 dintâi se afl in^l^M^ dup sus, spune] scrie M^
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pustiit de nevoia otilor lui Flacus, hatmanul râmlenesc, sau,

cum spune la letopiseul cel unguresc, de Laslu, craiul un-

guresc, când au rsipit Ttarii de pre aceste locuri de au

rmas locul pustiu, mai apoi, dup mult vreme, cum scrie

mai sus, când pstorii din munii ungureti, pogorând dup 5

vânat, au nemerit la apa Moldovei, vzând locuri desftate,

cu câmpi dechii, cu ape curtoare, cu pduri dese, i în-

drgind locul au tras pre ai si dela Maramure, i pre alii

au îndemnat de au desclecat, întâiu supt munte, mai apoi

adogându-se i crescând înainte, nu numai apa Moldovei, 10

ce nici iretul nu i-au hotrât, ce s'au întins pân la Nistru

i pân la mare. Nici rzboae mai apoi fcea, ca s-i apere

ara i pmântul su de ctre Siti i Goti, i de ctre ali

vecini i limbi ce era prin prejur, ce având purttori domnii

lor, cari-i rdicase dintru sine, în ara leasc de multe ori 15

au intrat i mult prad i izbând au fcut. Din câmpi T-
tarii i-au scos, c dup rsipa ce i-au fost gonit pre Ttari
oare când Laslu, craiul unguresc, de pre aceste locuri, iari
au fost început a se tinde la câmpi. Aijderea i Muntenilor

nu numai nevoe i groaz le fcea, ce i domniile schimba 20

i pre cine vrea ei priimea. Pre Ardeleni nu-i lsa s odih-

neasc, ce pururea le fcea nevoe, i ceti multe le luase

i le lipise ctre ara Moldovei, carele toate mai înainte la

1 nevoe greul M^, Flac IVP Flam AM^ Flan FUh {cf. p. 5, 35),

ghatmanul 2 spune] scrie M^, de] pentru 3 când] c M', 25

Ttarii] mulimea Ttarilor M^ de pre] dintr' A 4 scrie] s'au scris

spune AL^ 5 când] mai apoi când M^ pstorii] feciorii (fiii ]VP) cei de

domni (domn M^) M 6 au] i au M^ vzând om. AL^ 7 cu pduri
dese i cu ape curtoare M^ i om.M^ 9 de] de au vinit iM^, i
mai apoi M2 10 adogându-se] înmulindu-seM^ crescându-se M^M^ 30

11 ce^ om. M, nici] sauMs, nu i au hotrât] leu fost hotar M^ tinsM^,

Ia] în MW 11-12 ce pân la Nistru i pân la mare s'au lit
12 Nice L1M1M3, apoi om. A 13 Gothi A Gotti 14 i hmbi om. M^,

înpregiur purttoriu domnii A purttori de grije pre domnii
15 -i om. A2, de multe ori în ara leasc 16-17 pre Ttari 35

17 rsipa] mult rsip A, ce i-au — Ttari] Ttarâlor ce-i gonise

18 craiu M\ di pre A^ dupre A\ de pre aceste locuri Laslu craiul

unguresc AL^ 20 le schimba 21 s] s seAM^ 22 multe] câ-

teva A 23 1elipiaA2, nainteAiL^M^
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locurile sale se vor arta. Mai apoi i <cu> Turcii, carii se vedea

c ca o negur toat lumea acoperea, rzboae minunate
fcea, de câteva ori i-au i biruit ; mai apoi de o au i supus

supt giugul lor, de multe ori i-au asudat rocoindu-se, i nu
5 fr mult moarte i pagub în oameni pân a o aeza.

O poveste din predoslovia letopiseului cestui moldovenesc.

Ce într'însa spune c este fcut ara din dou limbi, din

Români i din Rusi, de care lucru se cunoate c i pân
astzi este ara giumtate de Rusi i giumtate de Români.

10 Ce aceasta poveste nu se afl însemnat de Ureche vornicul,

iar eu n'am vrut s las nici aceasta s nu pomenesc, soco-

tind c cum am adus aminte de altele, ca s nu rmâe nici

aceasta neînsemnat.
Scrie la letopiseul moldovenesc la predoslovie de zice

15 c, dac au ucis acei vântori acel buor, întorcându-se îna-

poi, vzând locuri desftate, au luat pre câmpi într'o parte

i au nemerit la locul unde este acum târgul Sucevei. Acolo

mirosindu-le fum de foc, i fiind locul despre ap, cu pdure

1 locurile sale] rândul seu <cu> o/n. mss, carii se vedea —p. 15, 22

20 ungureasc cojo- lipsete în A^, fiind pierdut foaia a 6-a 3 fcea-i

au fcut A^LS câteva M multe A^L^ o au] i-au 4 jugul L^M^

5 morte L\ moarte în oameni i pagub M^M^, a om, L^, o] se

6 din] de M^, letopiseului om. WM^, O poveste — moldovenesc] Predo-

slovie a letopiseului moldovenesc A^ Pentru ara Moldovei cum raste fcut
25 den doao limbi, den Români i den RusiM^ 7 din^] deM^, din^] de A^L^

8din]deAiLi 9 ara om. A\ jumtate^'^ L^M^, RuiL\ Rumâni A^L^

10 aceast 12 ca] c 7-13 Ce într'însa — neînsemnat] Cu-

noate-se i pân astzi c «ste ara Moldovii gium;Rtate de Rusi i giu-

m-Htate de Români ; îns aceast poveste nu se afl însemnat de Ureche
30 vornicul, iar Simion Dasclul n'au lsat-o ne'nsemnat nice aceasta

10-13 Ce aceasta — neînsemnat om. A^ 11-13 eu n'am vrut — neînsem-

nat] Simion Dasclul n'au lsat-o neînsemnat nici aceasta M^M^ 14

cel moldovenesc A^LS de] iM^M^ 15 acei vântori] acel ficior de

domn M^W- acei feciori de domni acel buor] zimbrul sau buor ce-au

55 fostM^ 16 i vzindMMar ei vzândM^, locurile M^M^, desftaateM^
vzând— parte om. 17 i om. este om.A\ acmuM^M^ ISami-

rosindu-leM^ aminosindu-le A^ mirosind
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mnunt, au pogorât pre mirodenia fumului la locul unde

este acum mnstirea Ecanii. Acolea pre acela Ioc au gsit
o prisac cu stupi i un moneag btrân de pzia stupii, de

seminie au fost rus i l-au chemat Eco, pre carele, dac
l-au întrebat vântorii, ce omu-i i din ce ar este, el au spus 5

c este rus din ara leasc. Aijderea i de loc l-au întrebat,

ce loc este acesta i de ce stpân ascult. Eco au zis c este

un loc pustiu i fr stpân, de-1 domnesc fierile i pasrile,

i se tinde locul în jos pân în Dunre, iar în sus pân în

Nistru de se hotrte cu ara leasc, i este un loc foarte 10

bun de hran. înelegând vântorii acest cuvânt, au sârguit

la Maramure de i-au tras oamenii si într'aceast parte, i
pre alii au îndemnat, i au desclecat întâiu supt munte, i
s'au lit pre Moldova în jos. Iar Eco priscariui, dac au

îneles de desclecarea Maramureenilor, îndat s'au dus în 15

ara leasc de au adus Rusi muli, i i-au desclecat pre apa

Sucevei în sus i pre iret despre Botoani. i aa de sârg

s'au ]it Românii în gios i Rusii în sus.

Aijderea i târgul Baia scrie c l-au desclecat nite

Sasi ce-au fost olari, iar Suceava scrie c o au desclecat 20

nite cojocari ungureti, ce se chiam pre limba lor suci,

iar Suceava se chiam pre limba ungureasc cojocrie.

1 mrunt M^M'^ mult L\ pre] spreL', la locul om. M 2 m-
nstire 3 priseacA^LS de pzia stupii] priscrea stupii pri-

scariu 4 laco M- Aco 4-5 pre carele — întrebat] i între- 25

bându-1 5 vântorii] acei feciori de domn (domni M^) M, ce^] ce fel

de M', omu e M^ ar] ri este] e -i om. 6 de] pen-

tru A^M^ 7IacoM2M3, c om. A^Li 8 fr de M^M^, -]om.L\ hie-

r-Kle Ml 9 în jos om. 10 un loc] loc A^ locul M-^ 11 vântorii] acei

feciori de domni (domnM2)M, acesta M^M^, aceste cuvinte JVP 12 în 30

ceast parte om. M 13 i^] deA^ 14 laco AWM* 15 s'au dus

i el Al 16 i-au] auL\ i au desclicatu-iM^ 17 în sus om. A^, Bo-

toani A^M^ -t-kni -tani 18 Rumânii AiL^M', jos L^M^, Dup
în sus M ad. i s'au plinit toate locurile de (cuM^) oameni într'aceast ar
(într'aceastar de oameni M^) den munte pân în Nistru, i în gios (jos M^) 35

pân unde d Dunrea în Vidov i pân în Cetatea Alb, i Chilia i Renii

i Nistrul în sus pân mai sus de Cernui, unde se înpreun cu hotarul

rii leeti (i la Reni i pe Nistru în sus pân unde se înpreun cu hotarul

râi leeti, i pe Prut pân mai sus de Cernoui M^) i pre Ceremu (Ciri-

mu M2 Cerimu M^) 20 ce-au fost om. M, iar] aijderea i A^ 21 so- 40

ci 22 ungureasc] lor M, pre limba ungureasc se chiam A^
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Aa într'acesta chip se afl s fie fost desclecarea
rii Moldovei.

De începutul domnilor ârii Moldovei i de viaa lor i de

cursul anilor vrem s artm. Vleatul 6867. 1359

5 Intre acei pstori, ce au nemerit locul acesta, fost-au

i Drago carele venise deia Maramure, carele se vedea
mai de cinste i mai de folos de cât toi, pre carele cu toii

l-au pus mai mare i purttoriu de grij.

1 Aa om. M, într'acesla 1-2 se afl — Moldovei] au fost

10 acestea M^M^ scrie c s'au fcut acestea M^ 2 Dwp Moldovei M ad.

Aflatu-s'au într'aceast ar i ceti fcute mai dedemult de lanovezi,

cetatea în (laM^) târgul Sucevii i cetatea la Hotin i Cetatea Alb i
cetatea Chiliei i cetatea Neamului i cetatea noao (noaâM^) Romanul, ce

i s'au surpat pmântul i au czut cetatea. în'W se adaog apoi urm-
15 toarele: Historicli carii au scris pentru desclicatul rii IWoldovei cel dentâiu:

Bonfim, de Dachi^ ; Dion, la viaa lui Traian înpratul Râmului ; E6ro-

pius, la viaa lui Andrian înprat
; Carion, Cavaii, Tolpintin, Unguri.

Historicil leeti ce-au scris de la Drago Vod: Dlugo, Cromver, Stricovskii,

Piasinskii, vldica de Primislu, Marin Pacovskii, Belskii. Pre aceti

20 doi au urmat rpousatul Grigorie Ureche vornicul

3 Din ceputul M^, Dup viaa lor ad. cum au vieuit i cum au pe-

trecut M^ 4 vrem s artm] vrea s arate cu mila lui Dumnezeu este

vreme s artm M^M^ 3-4 De începutul — 6867] Din ceputul domniilor.

Capul dentâiu. Zacialo 1 A Domnii râi Moldovei i viaa lor i cursul

25 ailor vom s artm den ceput, den anul 6867. Cap 1 M^ 5 pstori] feciori

de domni (domn Ml) M, au fost M^ 6 Dragoe Drago Vod, feciorul

lui Bogdan Vod, carele era din domnii Râmului M, carele^] ceM^
venise] au venit AL^, carele^] i 7 mai^] i mai AL^ 8 l-au pus]

l-au ales i l-au pus M^ 7-8 cu toii — de grij] cu toii l-au pus domn
30 mai mare, s le hie (fie M^) cârmuitoriu i purttoriu lor (mai mare lor i

purttoriu M^) de grije. i dac l-au pus domn, luar (au luatM^) pild de

pre capul acei (aceii M^) hiar (fiar M^ hieri M^) nsâlnice, zimbrul, ce

scrie mai sus c l-au vânat, i puser de au fcut pecete (pecttt M^) rii
Moldovei, de trete pân într'aceste vremi (într'aceast vreme M^) în

35 mânule (mânile M^) cui (celui ce-1 M^) alege Dumnezeu a hire (fir-k M^ fi M^)

domn rii (rii Moldovei M^), de trete pân astzi de se pune pre

cri ce poroncete domnul de tocmele i de aezri lcuitorilor, i de

ascultat crora vor s fac strâmbti între lcuitori, iar celora ce nu

ascult, de certare (certar k M^) mare (domn râi, de se pune pre crile
40 domnului pentru tocm-fclele i aszrile lcuitorilor i de ascultarea i

certarea celor ce fac strâmbti între lcuitorii râi M'^)M



ii

i dac au domnit 2 ani, s'au svârit.
Pre acesta semn dintâiai dat, ce se art domnie

fr trai, se putea cunoate c nu va fi aezare bun între

domnii Moldovei, ce cum fu pre scurt viaa domnului dintâiu,

aa i domnii ce vor fi înainte adese se vor schimba, i 5

între domnii Moldovei mult neaezare va fi.

Pre urma lui Drago Vod au sttut la domnie fiiu-su

Sas Vod, i au inut domnia 4 ani i s'au svârit.
Dup moartea lui Sas Vod au inut domnia fiiu-su

Laco Vod 8 ani. 10

Pre urma lui Laco Vod au domnit Bogdan Vod 6 ani.

Dup domnia lui Bogdan Vod au domnit Petru Yod,
feciorul lui Muat, 16 ani.

Dup dânsul au domnit frate-su Roman Vod 3 ani.

Iar pre urma lui Roman Vod au sttut la domnie 15

tefan Yod, carele au avut 2 feciori, i au domnit tefan

Vod 7 ani.

Iar ce se va fi lucrat în zilele acestor domni, nu se

afl scris nimica, cât au domnit ei 46 de ani. Cunoate-se

c au fost neaezati i de curând, i n'au avut cine scrie; 20

nici vecinii, carii nimica n'au lsat neînsemnat, n'au tiut

de dânii nemic s scrie.

1 dac om. Dup ani ad. Drago Vod i M^, s'au sfârit

au murit A, Dup svârit ad. i într'acea (întru aceaM^) începtur
au fost domnia ca o cpitnie M 2 acest acesta M^M^, domnia A 25

3 traiuA^MW, s poate s putemMW, hiM^, azar-fcA 4 dom-
nii] domnia AL\ cum] precum M^, fu] au fost M^, scurt-K 5 îna-

inte] pre urm 6 domnii] domnia AL^ hi M\ mult neaezare
va fi între domnii Moldovii 7 Pre urma lui] Dup M^, la domnie]

domnM^ 8 au inut domnia] au domnit s'au sfârit au muritA 30

10 8] 18 M2M* 9-10 Dup — ani] i au rmas domn fiiu-seu Laco Vod
i au domnit 8 aniM^ 11 Pre urma lui] Iar dupM^ 12 domnia
lui om.M^ 14 Dup dânsul] Iar dup Muat M^, Dup ani ad. samo-
derjul (-drjeul A^) stpânitoriu rii de la plaiuri i pân la mare. i
acesta au fcut târgul Romanul pre numele lui, precum mrturisete la 35

uricul lui, carele se afl la mnstirea PobrataA 15 Iar pre urma
lui] DupM» 16 Dup feciori ad. tefan i P-Ktru A 16-17 tefan
Vod om. AM^ 19 nimic A^ nemic M^ nimicM^, 46] 40 M 20 cu-

rundM3, •i2] deAL^ 22 nemic om. AL^ 21-22 n'au tiut nimic de
dânii s fie scris M' 40

33258 2
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De însemnarea anilor.

însemnarea anilor a scriitorilor notri nu se tocmete
cu a streinilor, c letopiseul nostru scrie c au fost vleatul

6867 când au sttut domn Drago Vod, iar letopiseul strei- 1359

5 nilor scrie c au fost vleatul 6867 în zilele acestui tefan
Vod, iar ce se va fi trecut înapoi nu se afl însemnat

de streini. Gunoate-se c, cum nu se afl de scriitorii notri

însemnat viaa domnilor i lucrurile lor, aa i vleatul

cândai s nu-1 fie smintit ; de au i însemnat, nu au tiut ce

10 au scris. Iar letopiseul latinesc putem cunoate c poate fi

mai adevrat, c fiind oamenii aezai dedemult, i croni-

carii lor, neavând alt treab, ce numai vleatul pzia, i
nite lucruri mari ca acestea pzia i socotia s nu rmâe
ceva neînsemnat, pentru ca s nu le zic vecinii lor de prin

15 prejur, c au fost adormii sau neînvai i nestrbtui cu

istoria. Pentru aceia i pre acesta lucru putem cunoate, c
ei, cum au îneles de desclecarea rii noastre i de lucru-

rile domnilor, îndat s'au apucat de au însemnat toate pre

rând, i a noastre i a lor; pentru aceia ei scriu c au fost

20 vleatul la domnia lui tefan Vod 6867. 1359

De domnia feciorilor lui tefan Vod cel dintâiu

i de luga Vod.

Acest tefan Vod au avut 2 feciori, cum s'au pomenit

mai sus, pre tefan i pre Petru, carii dup moartea ttâ-

25 1 Titlul om. M 2 se tocmesc A^M^M^ 3 vleatul] anul

4 6867U 6067 AM 5 vleatul om. AM\ acestuia M^M^ 6 Dup Vod 1359, 559

ad. ce scrie mai sus A, ce s'au trecut L\ însemnat] scris 7 Cunoa-

ti-seA^M^ 8 însemnat AL^ 9 nu-1] nu AL^ de] iar de A, semnat
10 ltinesc A^M^ litenesc cel ltinesc M^, hi s fie 11 oa-

30 meni A^MW, mai dedemult A, i om. 12 alte trebi A^ 13 ne-

teL^M^M^, pzia i om. L^M^ 14 leom. M^, vecinii] vecinii i megi-

aiiM^ 14-15 di pen pregiur A^ di prin prejur A^ de pren pregiurM^ de

pen prejur M2 den pregiurM^ 16 pre] pentru M^M^ 18 domniilor M^,

s'au] au M^M2 19 a^] ale AM^, i^] ca i M\ a'] ale AM^ 20 Iui]

35 acestui 6867 om.M^ 21 De om. AM^ a feciorilor A, celui den-

tâiuM3 om. A 22 i de luga Vod om. AM 23 Acesta M^M^, Dup
Acest ad. ce scriem mai sus A, 2 om. M^ 24 P-ntru w mss, carii— p. 19, 1

domnie] carii pricindu-se pentru domnia ttâne-su M^, dup moartea]

pre urma om. M^
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ne-su pricindu-se pentru domnie, au fugit tefan, fratele cel

mai mare, la Cazimir, craiul leesc, poftind ajutoriu împotriva

frine-su lui Petru, i s i se plece cu toat ara, iar
Petru cu ajutoriul unguresc au apucat ara.

Vrând Cazimir craiul ca s dobândeasc ara i s fie 5

pre voia lui tefan Vod, i-au dat oaste, i au intrat în ar
în ziua dintâi a lui Iulie. i întâiu îi mergia cu noroc, iar
mai apoi i-au amgit ai notri de i-au bgat la codru ; fiind

copacii îninai pre lâng drum, i-au surpat asupra lor, unde

câi n'au perit de copaci, i-au prinsu-i vii, pre carii mai apoi 10

i-au rscumprat craiul Cazimir. Fost-au într'aceti robi

oameni mari: Zbignev i Tencenskii, feciorul voevodului de

Cracu, i trei steaguri a trei voevozi, a Cracului i a San-

domirului i a Liovului, i 9 steaguri boereti.

Letopiseul nostru de feciorii lui tefan Vod, ce pomenim 15

mai sus, nimica nu scrie, ce scrie c dup domnia lui tefan
Vod au domnit luga Vod, dup dânsul Alexandru Vod,
carele se va pomeni mai jos, iar noi n'am lsat s nu
însemnm nici de feciorii lui tefan Vod, cci c poate s
fie adevrat, c nu prtete cronicariul Bielskii alor si, ce 20

scrie poticala ce au petrecut tefan Vod cu ajutoriul lor,

de au perit cu toii.

Dup acetia au domnit luga Vod 2 ani, i l-au luat la

1 domnia -ni/A M^M^ 2 Cazemir Cazamir 3 s-i plece toat
araM^M^ 4 unguresc] de la Unguri 5 craiulleescM^, Vrând— 25

craiul ca] Iar Cazimir craiul vrând 6 i] deAL^ 7 zioaAL'M^
zua M\ în zi înti M^, nroc 8 mai om. M^, i fiind 9 înâ-
nai M' ainai M* 10 i-au prinsu-i M» i-au prins AL^M^M^, pre care M2
11 Cazimir craiu 12 ZbignievA^ ZbigneviM^ ZbienevL^ Tencen-
skii Tâncenskii T-Kncenski Tinceskii A^ Tecinskii A^M* Tecenski 30

13 i^ om. A, i trei] Luat-au iL\ voivozi MS i^om. A^ 13-14 Sledo-

mirului M'M^M* 14 LiouluiA* LeovuluiMW 15 Iar letopiseul M^,

ce] ce-iM^ ciM^ 16 scrie^] ziceM^ 17 Dup luga Vod ad.2 aniLS
dup dânsul] apoi dup M^M* 18 care M^M^, nu] nu-i A^ 16-18 ce

scrie— mai jos om.A 19 cce cL^M^ pentru cM^ 20 prten-fcte A^M^ 35

Belskii Bilekii Belenskie M^M* 21 lor] Leilor 22 cu toi AL^
23 acestea AS Dup — p. 20, 2 tie] Iar luga Vod ce va fi lucrat într'acei

2 ani nu se tieLS InM domnia lui luga a fost amplificat astfel: Domnia

lugi Vod carele mai întrece cu toate pre domnii cei trecui mai denainte. Trimis-au

39 mai nainteM^ mai întrece— Trimis-au] s'au artat mai vrednic 4:0

cu toate. Cap. 3. luga Vod întrecut-au pre domnii cei trecui de mai
nainte de dâns-^, c au trimis
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sine Mircea Vod, domnul muntenesc. Iar ce se va fi lucrat

într'acei 2 ani a domniei lui nu se tie.

De domnia lui Alexandru Vod cel Btrân i Bun.

Letopiseul nostru cest moldovenesc scrie c au fost

5 cursul anilor 6907, Aprilie 25, când au sttut domn Alexandru 1399

Vod cel Bun, iar letopiseul cel latinesc scrie c au fost

vleatul 6921 când au sttut dintr'acestea la domnie Ale- 1413

xandru Vod, carele multe lucruri bune au fcut în ar.
i au zidit 2 mnstiri mari în Moldova, Bistria i Moldovia,

10 la patrieria de Ohrida i au luat mai întâiu blagoslovenie i au pus

mitropolit pre Theoctist, i au desclecat orae prin ar tot pre la locuri

bune, i )e-au ales sate i le-au fcut ocoale pren pregiur, i au început

a drui ocine prin ar a voinici, ce fcea vitejii la oti. i au domnit

2 ani, i l-au luat Mircea Vod, domnul muntenesc, la sine.

15 2 într'aceti Dwp nu se tie ad. fr cât numai ce însemneaz
la un letopise, ce este izvodit de Dubu logoftul de pre letopiseul lui

{loc alb), de zice c el au trimis înti la arhiepiscopul de Ohrida i au

luat blagoslovenie de au pus mitropolit A 3 De om. AM^, Alixan-

dru A^L^M^MS cel Bun i BtrânM 4 cest] cel 5 Aprilie 25 om,M
20 6 cel Bun om. A, Dup cel Bun ad. iar pre luga Vod scrie c l-au

luat la sine Mircea Vod domnul muntenesc L^ ceP om.L^ 7-8 când

au — Alexandru Vod om. A, înlocuind aceste cuvinte cu urmtorul pasaj

:

dar au greit, cci c se afl un uric al lui Alixandru Vod la mnstire
la Barnovschii i scrie din vleat 6906 8 carele] carele întâia dat M 1398

25 Acest Alixandru Vod A, au fcut] au început a face M
9 i au zidit — p. 24, 1 la mitropolie In locul acestui pasaj M are

urmtoarea povestire despre aezmintele lui Alexandru cel Bun: Fcut-au
2 sfinte mnstiri mari în Moldova, Bistria i Moldovia, i le-au în-

zestrat cu multe sate, cu vecini i cu heletee i cu veminte scumpe

30 în lontru i cu odoare.

i dac se vzu luminat în cinstea domniei, în 2 ai a domniei

lui, fiind mai întreg i mai cu minte de cât cei trecui înaintea domniei

10 Ahrida MS mai întâiu om. M^ 11 pren M^, pre- om. M»
12 le-au^] Hu M^ Uu M^M^ pen pregiur M^ prin prejur M^ 13 ocini M^,

35 a] laM^ 14 2 ai M^, la sine om. M^ 15 numai ce om. A^ 16 du-

preAi 28 sfinte om. M^ 29 cu^] i M», i^ om. M^, heletieM^ h-K-

letieM^ h-KKtieM^ 30 1untruM^ odoar-h M^M^ odoaoa^ M^ 31

dacaM^ dkcaMi, s'au vzut M^, aniM^ 32 lui] saleM^
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în doi ani la domnia lui, i au adus i moatele sfântului mu-

lui, i mult trgând i râvnind spre folosul sufletului su, adus-au cu

mare cheltuiala sa din ar pgân sfintele motii a marelui mucenic
loan Novii, i le-au pus într'a sa sfânt cetate, ce este în oraul Sucevii,

cu mare cinste i pohval, de ferirea domnii sale i paza scaunului 5

su. Ce veri cerca la crile beserecii viaa lui, carele Miercurea i Gioi

în sptmâna Rusaliilor îl slvete toat ara noastr în Suceava, unde

zac motiile la mitropolie.

i cu darul ce avea de înelepciune de la milostivul Dumnezeu,
cutând i vzind cinstea lumii cum se cade a se purta în podoabele înp- 10

riilor, i a crailor, i a domnilor, socotit-au i la aceast ar, mcar
c n'au fost mai cutat alii, ce au fost mai înainte domni, întâia dat
au trimis la patrierii de la rsrit de au luat blagoslovenie i au fcut
mitropolit, i i-au dat scaun o sfânt mnstire mare, mitropolie în oraul
Sucevei, lâng poiata domneasc, cu multe sate i ocine dându-i s fie 15

de slujb acei sfinte mnstiri mitropolii, i câteva inuturi în eparhie

ce i s'au dat, fcându-1 epitrop legii.

Mai fcut-au i al doilea episcop, dup mitropolit, Ia sfânta m-
nstire ce este în ora în Roman, i i-au dat eparhie o parte de inuturi

de supt munte din gios. 20

Mai fcut-au i al treilea episcop la o sfânt mare mnstire la

Rdui, i eparhie i-au dat ara de sus despre ara leasc, inuturile

cele de sus.

i dac au aezat vldicii, le-au fcut cinste mare, c le-au pus

2 mult — folosul] multe râvnind i nevoind spre cele de folos M^ 25

3 cheltuial din M^ moate M2, a] ale M^ mcenic M^ 4 întru M^,

svânt Ml vestit M», în] la M' 5 d-fc ferirea M» de firea M^, i2] i de M'
6 Ce] De M^, veri M^ vei M^M^, bes-krecii M^ bestricii M^ bis-fericii M*,

viaa lui] vei afla scris viaa sfiniei sale M^ carele om. M^, Miercuri M^
JoiM2 7 atunci îl slvete M«, unde-iM^ SmoatileM^ 7-8 în Su- 30

ceava — mitropolie] în sfânta mitropolie în Suceav, unde-i zac sfintele

motii M^ 9 înelepciune M^ 10 cotând M^ pr-Kvind M^ vzând M^
11 domniilor M2 10-11 împriilor M'M^, în podoabele— domnilor] crai,

înpraii i domnii în podoabe i în obiceae de cinste M^ 12 mai^ fost^ M^
au fost domni de mai nainte M^, înte M^ 13 patrierii M^ -triarii M^ 35

MscaonM^ 16 slujba M^, svinteM^ eparhie M^ -hiaM^ 14-17 m-
nstire — dat] mnstire în oraul Sucevei s fie mitropolie lâng curtea

domneasc, dându-i multe sate i ocini s fie de posluanie sfintei mitropo-

lii. Dat-au i o sam de inuturi în eparhie mitropolitului M' 18 doile M^
svântaM^ 19 ce este om. M', i-i dedeM^ eparhie M^, -^nuturi M^ 40

20 de] pe M^ din] în M^ 21treileM3, svânt MS mnstire mare M2
21-22 la o sfânt— Rdui] la mnstirea Rduii M^ 22 eparhie M^
-KnuturileM^ 22-23 ara— sus] inuturile din ara de sus despre ara
leasc M2 24 i om.M\ dac'au M^ d-kca au M^ aizatM^
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cenic loan Novii, ce veri cerca la crile bisericeti viaa lui,

scaunele de ed denadreapta domnului, înaintea tuturor sfetnicilor,

aproape de scaunul domnesc.

Tocmit-au i boeri mari în sfat, de chivernisala rii i a pmân-
5 tului Moldovei

:

Logoft mare, giudectoriu i alestoriu de ocine, ispravnic pre o

frunte de oameni de ar, ce sânt curteni, i giudectoriu tuturor cine-s

cu strâmbti în ar, i lutor de sam 'tuturor ispravnicilor ce sânt

Ia curtea domneasc.
10 Vornic mare în ara de gios, giudectoriu tuturor den ar cine

au strâmbti, i globnic de mori de om i de ugubini ce se fac la

partea Iui, i vornic Bârladului.

Vornic mare de ara de sus, giudectoriu tuturor den ar cine au

strâmbti, i globnic de mori de om i de ugubini ce se fac la partea

15 lui, i vornic Dorohoiului.

Pârclab de Hotin la acea margine despre ara leasc i cz-
ceasc, giudector tuturor la acel inut.

Hatman i pârclab de Suceava, i ispravnic pre toate otile rii.
Postelnic mare, dvorbitoriu înaintea domnului, i pârclab de Iai

20 i tâlmaciu a limbi streine.

Sptariu mare i staroste de Cernui, i cu obiceiu îmbrcat Ia

zile mari cu hain scump domneasc, i dvorbitoriu, cu arme domneti
încins, la spatele domnului într'acele zile.

Pharnic mare i pârclab la Cotnari, i ispravnic viilor domneti
25 de la Cotnari i de la Hârlu, i cu obiceiu s dreag domnului la zile

mari cu phar la mas.
Visternic mare, ispravnic pre socotele ce se fac s se ia din ar,

i grijind i dând lefe slujitorilor, i purttoriu de grij a toat cheltuiala

curii i a oaspei ce vin în ar, i toate catastifile rii pre mâna lui.

30 1 ver LV 2 de au ezut M'\ denadireapta dindiriapta IVP,

sv-ktnicilor 2-3 înaintea — domnesc] mai sus, adec mai aproape de

domn, de cât toi sf-btnicii 4 i boerie mare M^ svat M\ chever-

nisala 6-7 ispravnic pe o sam de oameni de frunte ce sint curteni

la ar 7 judectori M2, cine sint 8 luotoriu M^, ispravni-

35 cilor ispravnic celor M^M^ 9 Dup domneasc ad. Fcut-au i alte

boeriiM^ 10-11 cine au strâmbti om. 11 iugubiniM^ 13 Vor-

nicul cel mareMW 14 ce] ci M^, la] în M^ 16 Pârclabul M^M^,

acea om. M3 17 giudectoriulMW, -KuutM^ 20a]înM^ striineM^

21 Sptar M^, Cernoui M^ i cu obiceiu îmbrcat] i este obiceiu s
40 se îmbrace M3 22 i om. M^ arm^M^ 24 Cotnariu M^ Cotnar M^

24-25 ispravnic — Cotnari i de om. M^ 25 i cu] are M^, direag M^
26 pha'' în mss, la mase cu phar M^ 27 se^ om. M^. den M^ 28

dând] înprind M^, purttor M^ 29 curii domneti M^, vin] ar vini M^
catastiile M- catastij-^le M^ pre] în M^

•
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carele Miercuri i Joi în sptmâna Rusaliilor îl slvete toat

stolnic mare, cu obicei u la zile mari i la veselii domneti, îmbrcat
în haine domneti, i viind înaintea bucatelor domneti le tocmete pre

mas înaintea domnului cu tipsiile, i dvorbitoriu într'acele zile.

Comis mare, ispravnic pre povodnici i pre to^i caii domneti, i 5

împodobind povodnicii în podoabe domneti, i mergtoriu înaintea povod-

nicilor i a domnului.

Medelniceriu mare, cu obiceiu îmbrcat în hain domneasc, dvor-

bitoriu la masa domnului la zile mari, i tae fripturile ce se aduc în mas.
Clucer mare, ispravnic pre beciurile domneti, pre unt i pre miere 10

i pre colacii ce vin de la orae la Nscut.
Sulger mare, ispravnic pre toate obroacele, ce se dau la cuhnele

domneti i la slujitorii curii, de carne, i la oaspei ce vin în ar.
Jicniceriu mare, ispravnic pre toate obroacele de pâine ce se dau

Ja curtea domnului i la slujitorii curii i la oaspei ce vin în ar. 15

Vame mare, ce ine sclile rii pentru vmie ; duc dulcei i
cofeturi la masa domnului la zile mari, i ispravnic pre negutori.

etrariu ' mare pre corturile domneti i'n oti i'ntr'alte cli, i
purttoriu de grij tunurilor.

Uer mare, purttoriu de grij tuturor solilor si tâlmaci striinilor 20

ia giude.

Arma mare, ispravnic i purttoriu de grij pentru toi cei ce

fac ru i cad Ia închisoarea rii, la temni, i pedepsitoriu acelora

tuturor, i cei giudecai de moarte dai în mâna lui s-i omoare.

Aga, ispravnic pre drbani i pre târg pre Iai giude. 25

Logoft al doilea, hotrâtoriu de ocine în toat ara.
Postelnic al doilea, în toat vremea dvorbitoriu înaintea domnului,

i fecior de boer ales.

Logoft al treilea, crturar, scriitoriu bun, dvorbitoriu totdeauna

lâng domn, credincios la toate tainele donyiului, i cri, ori din ar 30

2 Stolnicul cel mare M^M^, zilele 3 în hain domneasc M^,

viind] vine 4 mase M^, dvorbitorM^ 5 ispravnic 07?i. M^M* 6 îm-

podobind —mergtoriu] merge 8-9 la zile mari dvorbitoriu la masa
domnului 9 ce] cele ce M^, în mase 10 CluceriuM^, beciuri M^,

iom. miere mÎAreM^ miwreiVP 11 colacii] pecheuri M*, Dup 35

colacii ad. adec pocloanele M^M^, Nscutul lui HristosM^M^ 12 Sul-

geriu M2, oboroacele M^, cuhniile 12-13 cuhne domneasc
13 ospei M\ i la^ — ar om. 14 Jitnicer J-^cnicer M*, oboroa-

cele tainurile M*, pâne pâni 16 Vam-K -m-^i M^, -nne

;5^ne M^ vmie] vmi M^, duc] i au obiceai de duc 17 în zile 40

mari la masa domnului 18 etrar -Ktrariu M^ i în alteM^
20 U-kriu M2 U^riu Portar M*, tâlmaciu 22 ceia ce 23 la^]

penM^ temniM^ 23-24 tuturor acelora 24omoar'KM3 26doi-

le M3 27 doile 28 i om. M», boer M* boAriu M^M^ boiar M2
29 treile M^, crtulari crtular 29-30 dvorbitoriu — domn om. 45
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tara noastr în Suceava, unde zac moatele la mitropolie.

ori de la prietini, de unde ar veni, toate în mâna lui merg, i cu învtura
domnului de Ia dânsul es rspunsurile, i pecetea rii în mâna Iui, i ori

ce giudee i îndreptri se fac oamenilor, fr pecetea domnului nu poate

5 hi, care-i în mâna logoftului al treilea, credincios în toate la domn.
Postelnici dinaldoilea înainte câi va domnul s fac ;

deprinzin-

du-se la aceia cinste, es i la alt cinste mai mare.

Sptariu al doilea i al treilea ; al doilea zvorete când nu zvorete
cel mare, i el îmbrcat, cu spata încins i cu buzduganul a mân Ia

10 spatele domnului ; iar splariul al treilea zvorete peste toat vremea.

Pharnicul al doilea, dup dvorba pharnicului celui mare dvo-

rete Ia mas, i derege phare cu butur Ia domn.
Pharnicul al treilea, iar când nu direge al doilea direge i el la

masa domnului.

15 Pasajul privitor la asezmintele lui Alexandru cel Bun (p. 21, i i au
zidit — p. 24, 1 Ia mitropohe) are i în A o redaciune deosebit : i au fcut
2 mnstiri mari în Moldova, Bistria i Moldovia, în doi ani ai domniei

sale ; aijderea i mitropolia de Ia Suceava i episcopia de la Rdui
i mnstirea Neamului i alte mnstiri.

20 Zacialo 2. Aijderea întia dat au trimis de au luat blagoslo-

venie de Ia patriarii rsritului i au fcut mitropolit de I-au azat
la scaun la mitropohe în Suceava, numai anume nu scrie ce mitropolit

au fost. îns Ia un letopise al lui Dubu logoftul însemneaz, cum s
fie trimis înti luga Vod, carele s'au pomenit mai sus, Ia arhiepiscopul

25 de Ohrida de au luat blagoslovenie i au pus mitropolit pre Theoctist,

dar nu arat nici o dovad. Ci veri ceti mai nainte la alt Alexandru
Vod, de unde au luat blagoslovenie Theoctist mitropolitul.

Zacialo 3. Iar la vleat 6923 au trimis de au adus cu mult chel- 1415

tuial i moatele sfântului mucenic loan Novii de la Cetatea Alb de

30 Ia pgâni, i le-au azat^ în târg în Suceava la mitropohe cu mare
cinste i cu litie, pentru paza i ferina scaunului domniei sale, carele

se prznuete Miercuri, Gioi, în sptmâna Rusaliilor, care veri citi la

crile bisericii mai pre larg pentru mucenia lui.

2 prietini M^ priiatini M^ priiateni M^, m-nrg M^ 3 ^se M^ iase M^
35 4 giud-k-H MS se faceM^ 4-5 poate fî M^ pot fîM^ 5 care eM^ ca-

rie MS domnul M2, credincios— domn om. M^ 7 eseM^ iaseM^, cinsti

mai mariM3 8 Sptar M^, Dup zvorete^ arf. la miseM^ 9 cu^] i
cuM3, buzdugan M3 10 sptariul 07^.M' II Paharnicul M^ 12 de-

ri^geM^ direge M^M', phaM?z ms5 13 Paharnicul M^, iar] iari M^
40 dirtgei M2 deroge M^ drige M2, derige^ M* \ 4 Dup domnului ad.

iprocii M^ 17 ai] a A^ 18 aijdirea A^, de Suceav AS episcupi^ de

Ia Rdui A^ 22 ot Suceav A^ 24 carile A2 26 dar A\ citi A»

28 Ia Hatul A2 28-29 chieltuial A^ 29 moatile A^ 31 carile A*

32 JoiA2, verA2, ceti A^ 33 bisericii om. A^
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Sborul ce s'au adunat la Fiorintina, unde mai apoi

1432 nimica bun nu s'au ales. Vleatul 6940.

în zilele acestui Alexandru Vod fu sbor mare în Flo-

rintina i adunare mare de prini, ca s poat împreuna

biserica rsritului i cu apusului, pentru mult neîngduin 5

i price pentru capetele legii, la care sbor însui patriarhul

de arigrad i cu împratul loan Paleolog i cu muli mitro-

polii i episcopi au fost. De la ara noastr înc au fost

trimis pre Gligorie amblac, iar de la apus singur papa
Hristofor cu cardinalii, i din multe locuri arhiepiscopi i lo

sbor mare de clugri. i dup mult zarv i gâlceav
nimica bun n'au isprvit, c în loc de împreunare mai mare
zarv i desprire s'au fcut, mcar c împratul, de nevoia

Turcilor ce-i venise la grumazi, c rmsese numai cu nu-

mele împrat iar afar cuprinsese Turcii toate, pristnise 15

la toate capetele legii pre voia papei, numai s-i dea ajutoriu

împotriva vrjmaului su, ce-i i fgduise. Iar alii toc-

meala lor, ce fcuse, le-au prut c-i strâmbtate i asu-

preal bisericii rsritului, c toate le las pre voia lor, iar
ei nimica de cât au vrut ai notri n'au priimit. Ce atâta 20

zavistie lucrul au aâat, c în loc de împreunare nici s
1 ce] celor ce L\ Ia] în M^, Florentina 2 Bata se afl în

ta începutul capitolului 1-2 Soborul — 6940] Când s'au fcut soborul (s-
bor A2) al optulea A om. 3 Alexandru Vod] domn A, In zilele —
fu] în anul 6940, în zilele acestui Alexandru Vod s'au fcut Ale- 25

xandru Vod fcu M^M*. în] la 3-4 Florentina în Florenia în

ara Italiei A 4 i om. A, i adunare— prini om. 5 bis-krica A^M^
besiricaA^M^ beserecaL^ bes-krecaMS i om.M^, cu]cuaA^M2, mul-

ta 6 pentru] i pentru A\ patriarhul loasafA 7 loan om. L^M^M^,

i2 om. A 7-8 episcopi i mitropolii 8 De la] i de A i den 30

9 Grigorie AM^IVP, amblic 10 gardinalii A grdinalii M^M^ 11 zar-

v] zbav M2 11-12sbor— isprvit] adunare mare de prini la vleatul

1432 (Hatul A^) 6940, iar la hronograful grecesc scrie c au fost papa Evghenie,

1439 i 'ie Ia Moldova au fost loasaf, i vleatul (la vleat A^) 6947 când s'au

obârit sborul, i aa vom putea crede cum scriu Grecii, c ei cum au 35

fost acolea i cum au vzut aa au însemnat (semnat A^), unde pre urm
bun nimica nu s'au ales A 13 zarv i] vrajb i zarv i A om.

împratul Paleolog A 14 venise la grumazi, c] sosise Ia cap de

15 afar] pre înpregiur toate] tot A 16 voe MS papii A^MW,
s-i] s leA^M^ 17 alii] alii dinL^ altora de M^ 18 lor om. M^ ce 40

o fcuse ALi 19 lase M^ lsase A 20 de cât] din câte A 21 lucrul

om. M\ aiat A^Lm
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auz de numele papii i a bisericii apusului, socotindu-o în

loc de clctoare de lege. Scriu c începtoriu i aâtoriu
acestui lucru s fie fost Marco, episcopul de Efes, carele ca

un dascl i, cum zic unii, pentru pizma greceasc, cunoscând

5 c împresoar pre ai notri, de n'au priimit, ci au dat veste

pretutindinea ca s nu priimeasc nimenea acel sbor, mcar
c alii toi au fost pristnit i au fost priimit, ce i acelora

le da vin c au luat mâzd. De care lucru de era mai
nainte de acel sbor ceva neîngduin între aceste biserici,

10 era i ndejde c se vor tocmi i vor veni la împreunare,

iar dup sbor atâta ortur sttu între amândou bise-

ricile, de nu se pot vedea cu dragoste, ce una pre alta hu-

lete i defaim, i una pre alta va s pogoare i s o calce

;

rsritul este începtoriu, apusul va s se înale, i aa una

15 aliia nu va s dea cale, cum rsritul cu apusul n'ar fi fost

logodna lui Hristos. Ce de acestea destulu-i, ce la ale noastre

s ne întoarcem.

Pentru pacea aezat ce au fcut Alexandru Vod
cu craiul leesc.

20 Alexandru Vod fcu prieteug mare cu Leii i leg-

tur tare ca fie la ce treab unul pre altul s ajutoreasc.

Nici sminteal au fost, c întâiu au poftit craiul pre Alexandru

Vod ca s-i trimit ajutoriu împotriva Grijecilor la Prusi,

nici s'au amgit cu prieteugul, c au trimis ajutoriu clrei
25 moldoveni, carii au fcut mare izbând, c btându-se cu

1 papei A\ socotind-o A^M^ -do-o 2 clctoark legiiM^, Scriu]

ZicM^, începtoriul A^L^, aâtoriul A^L^ aietoriu jVP aiitoriu A^M^

îndemntoriu 3 acestui M^P, de] din M^M^ 4 conoscând

5 împresur A^L^M^, ci] i 6 petitinderile A^ petutindirireaL^ tutin-

30 dirile A^ tiutinderiU la toi M^, nime A^M^M^ 7 au fost pristnit i
om. MW, fost- om.M2, i au fost] de au A^ i au fost i A^ 8 mâzd]
mitM* 8-9mainteMi 9 de cel M^M^, neîngduin ceva M^, acA-

sUM^ 10 era] tot era L\ ned^jdeM^ 11 sbor] acel sbor acest

sbor ortur A^ oiritur orturi M^JVP urâciune M^, într'a-

35 mândoao A^ -doâM^ 13 s^] s oM^ 14 începtor A^ 15n*ariM\
hiA^JVPM^ 16 de acestea-i destul M^, ce om.M^ 16-17 s ne în-

toarcem la ale noastre s venim la ale noastre A^ 18 cea azat A^

18-19 Titlul om. M^M* 20 au fcut M^, priiteug A^L^M^M^, mare om.U
21 tare om. U, fie] s fie 23 Crijicilor M^M^M* Crizacilor A2
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Crijecii, întâiu au dat dos a fugi de i-au înirat gonindu-i

spre o pdure, i aciei pedestrindu-se, au sgetatu-le caii de

le-au cutat a da dos Nemii, i aciei ai notri s'au înclrat
i mare moarte au fcut într'înii. De care lucru, dac s'au

întors ai notri acas, mare mulmit au avut Alexandru 5

Vod dela craiu.

Având de aci craiul leesc a face oaste asupra lui Jicmont,

craiul unguresc, pus-au zlog la Alexandru Vod Snetinul

i Colomia i toat Pocutia i au luat 1000 de ruble de argint.

i într'acela an au murit Alexandru Vod, dup ce au lO

domnit 32 de ani i 8 luni.

De domnia lui Ilia Vod i a lui tefan Vod, feciorii lui

Alexandru Vod.

Dup moartea lui Alexandru Vod cel Bun au sttut

la domnie fiiu-su cel mai mare Ilia Vod, carele au priimit 15

i pre frate-su, pre tefan Vod, la domnie. i legând prie-

teug cu Leii, le-au întors Pocutia cu toate târgurile i le-au

ertat i banii. De aci au intrat vrajb între frai, c Ilia Vod
vrând s omoare pre frate-su, pre tefan Vod, au fugit

tefan Vod la Munteni. 20

De rzboaele lui tefan Vod cu a frine-su Ilia Vod,
feciorii lui Alexandru.

Scrie letopiseul nostru cel moldovenesc c dac au

1 Crijecii A^M^ -j-bciiM^ -zacii -jicii M^, au dat dos] s'au fcut
2 aciiaA îndat le-au sgetat (sigitat M^) A^L^M^, Dwp caii ad. 25

supt Nemi 3 dosul A'^M^, Nemii om. M^, aciia A aciii M^, s'au

înclrat] au înclecat 4 De care lucru] Deci 5 acas] cu

izbând 6 craiul A craiul leesc M^M^ 7 d-fccii A^M^M^ d-kci^ A^L^

deciiMS a face] a rdica M^, Jigmont A^M^ 8 Sn-fctinul AL1M2 9Co-
lom-hia A^M^ -m-î^A Pocutie 11 Dup luni ad. i banii au rmas 30

la LeiA 12 De om.AM^, Ilie Ili^ 13 Dwpâ Vod «(i. celui

Btrân A cel Bun 12-13 Titlul om. M^M* 14 celui Bun A 15

Ilie 16 pre frate-su om. M^M^, pre^ om. 17 Pocutie

18 D-kcii A^L^ Deciia A^ Deci M^M^ Iar dup aceia M^, vrajba A^ 19 pre^

om. M3 19-20 au fugit — Vod] deci tefan Vod au fugit A 21-22 35

De — Alexandru] De rzboaele acestor 2 frai A Pentru rzboiul lui tefan
Vod cu frate-su Ilie VodM^ Rzboaele ce au fcut tefan Vod cu

frate-su Ilia Vod om. M^M* 23 cel] cest A
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fugit tefan Vod la Munteni de nevoia frine-su, de acolo

luând ajutor de oaste au venit spre ar, unde i-au eit îna-

inte frate-su Ilia Vod la locul ce se chiam Loloni, i
dând rzboiu birui tefan Vod pre frate-su Ilia Vod i-1

5 goni din ar, i apuc tefan Vod scaunul.

Al doilea rzboiu.

De aci nu dup mult vreme, de iznoav au venit Ilia

Vod cu oaste asupra frine-su lui tefan Vod în anul

6942, unde i-au eit tefan Vod înainte la Drmneti, Fe- 1434

10 vruarie 1, Luni în sptmâna alb, i dând rzboiu vitejate

iar birui tefan Vod.

Rzboiul al treilea.

Dup aceia de iznoav, nu dup mult vreme, s'au mai
ispitit Ilia Vod al treilea rând de au mai întrat în ar cu

15 oaste leasc, unde i-au eit înainte tefan Vod la Podraga,

i lovindu-se otile de fa iar pierdu Ilia Vod rzboiul.

Rzboiul al patrulea.

De noroc era tefan Vod cu frate-su Ilia, c bine nu

1 nevoia] frica 2 luând] au luat M^, de om. M^, au venit]

20 i viind M^, unde om. yp 2-3 înaintea frine-su 3 Dup Vod
ad. i l-au gonit din ar M^, Lolonii A, i om.M^ 4 au biruit M',

pre frate-su om. M^, pre Ilia AM^ 4-5 i-1 goni— scaunul] i au apucat

tefan Vod scaunul râi 6 Tiaul om. Um* 7 D-kcii A^L^M^

Deciia A^ Decii om. 8 lui om. M\ în anii AL^ în (om. M^) vlea-

25 tul M^M" 9 6942] loc alb în M\ unde] de M2 9-10 Fevruarie zi 1 A^

Fevruarie într'o zi A^ Fevruari 1 dni M\ în sptmâna alb Luni, în zi

întâi a lui Fevruarie 10 cea albM^M^ 11 iar au biruit iar
btuL^ 12 Al treilea rzboiu A om.MW 13 de iznoav — vreme]

fr zbav 14 al treilea rând om. 15 unde] i M^, înaintea

30 lui tefan VodM^ tefan Vod înainte 16 de fa om. M^, iar

om.L^M^, au pierdut au biruit 17 patralea M\ Al patrulea rz-
boiu A om. M^M* 18 nrocMW, Ilie Ilia VodLW
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se curia de dânsul, atuncea i sosia de iznoav cu oaste

1435 asupra lui tefan Vod, în anul 6943, Avgust în 4 zile. i s'au

lovit cu tefan Vod al patrulea rând la Pipereti într'o

Vineri, ce norocul su cel ru iar nu i-au slujit, c iar
pierdu Ilia Vod rzboiul, cum se zice i la Scrisoare : Unde 5

nu va Dumnezeu, nu poate omul.

Rzboiul al cincilea.

Ilia Vod, tiindu-se czut jos, nu pierdu ndejdea, ci

1437 de iznoav strânse oaste, i au întrat în ar în anul 6945,

i s'au lovit al cincilea rând cu tefan Vod într'o Joi, Martie lO

8 zile, ce nimica n'au folosit, c norocul lui cel prost iar
îl ls la sminteal de pierdu rzboiul, de i-au cutat iar
a se întoarce la ara leasc.

De împcarea frailor.

Dup aceia curând vreme, scrie c s'au împcat tefan 15

Vod cu frate-su Ilia i s'au împrit cu ara, cum va spune

mai jos, i domnind împreun 7 ani, mai apoi lui Ilia Vod
1-au scos ochii.

Iar letopiseul cel latinesc de aceste rzboae a feciorilor

lui Alexandru Vod nimica nu scrie, ci scrie c, dac au 20

1 curia] mântuia M^, atunci M^, de iznoav] care de iznoav
au venit Al care au venit de iznoav A^, cu oaste se afl înA^ dup
Vod diîi r. 2 2 asupra — Vod] asupr-i, c iar au vinit Ilia Vod

1434 cu oaste M3, în anii A în (la M») vleatul M^M^, &9A2M^ loc alb în W^,

în2 om. A, în 4 zile a lui Avgust 3 patralea M^M^, ChiperetiA 25

2-3 tefan — Pipereti] curând dup ce se btur la Podraga de iznoav
au venit Iliaul Vod cu oaste asupra lui tefan Vod al patrulea rând la

Pipiloveti 3-4 într'o Vineri om. 4 nrocul M^M^ su om. L^M^,

iar] iar A, iar nu-i sluji 5 Scrisoare] Scriptur 6 Dum-
nezeu nu va AS omul nu poate A^M' 7 cincelea M\ Al cincilea 30

rzboiuA om. M^M* 8 Iar Ilia M^, tiind c-i czut M^, nedejdeaM^

9 de iznoav] iar în anii AL^ în vleatul la leatul M^, 6945] loc

alb în M"^ 10 i oîti. 11 zile om. A^L^M^ lui om. A^ 11-12 iari-1

ls iar îl i ls iar l-au lsat 12 la] în zminteal A^M^,

de2]iM^ iar om. A2 13 la] înapoi la A 14 De] Pentru MS IHtlul 35

om. M^M^ 15 Iar dup aceia om. MS curundM^ 16 Ilia Vod M»,

ara-iMS va spune] s'au scris M^ 17 i au domnit LW, iar mai

apoiM^ 19 Iar om. MS de /^ste LS rzboeMS a] de aM^M^
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venit tefan Vod cu ajutoriul muntenesc i au împins pre
Ilia vod din ar, s'au dus Ilia la craiul leesc, dup ce au
domnit 2 ani i 9 luni. Iar noi n'am vrut s lsm s nu
pomenim de rzboaele acestor 2 frai, cci c poate fi ade-

5 vrat, de vreme ce au fost având atâta vrajb în de sine.

Cronicariul (latinesc).

Iar letopiseul cel latinesc scrie c, dac au gonit tefan
Vod pre Ilia Vod din ar, s'au dus Ilia la craiul leesc.

Ia Vladislav laghelo, i au poftit ajutoriu s-1 duc la domnie

10 i s i se plece cu toat ara. Ce fr zbav de la frate-su

tefan Vod au venit la craiul soli cu daruri poftindu-1 de

pace, i l-au aflat la Lncii, fgduind i el s fle plecat lui

craiu. Pentru care lucru, mcar c Ilia au fost iind o sor

a criasii, a Zoflei, i-i era craiu mai prieten flindu-i cum-
15 nat, ce sfatul, cunoscând pre tefan Vod c-i mai de folos

rii, poftir pre craiu s-1 lase în pace, i s-1 jure s le fie

lor cu credin, iar lui Ilia s-i dea hran i s aib so-

cotin, c vzând tefan Vod c-i la cinste, s se team
i s ie jurmântul. Ce lui Ilia nu-i sosia pita lui craiu,

20 ce gândi iar de domnie, i au vrut s între în ar, ci l-au

prins lanciola i l-au dat la paz la cetatea Siragiului,

2 dup ce] dup aceia M 3 Dup au domnit ad. Ilia Vod A
tefan Vod numai ani 2 i om. M\ Iar om. M', noi —
lsm] noi n'am lsat M^M^ 4rzboeIeMS cce om. Salata

25 om.M^, în de] întru A^L^M^ între A ^M^, sine] dânii A dinii ei

6 Cronicariul <latinesc>] Cronicariul leesc L^M^ om. AM^M^ 7 Iar
om. M2, letopiseul cel latinesc] cronicariul leesc 8 din ar om. M^,

Ilia2 VodM3 9 Vdislav M^. pohtitA^ 10 cu om. M^, fr de

11 la craiul leesc M^M^ om. A, solLS pohtind de 12 fgduindu-
30 seL\ plicatM^ s fie plecat i el A, lui] i el lui 13 Ilia Vod A,

so' în viss 14 a^ om. M», a Zofii M^M^ Azofiei A^, -i* om. AM^M^,
craiul A2M2, prieten (-tin M^) L^M^ priiatin (-ten A^) AM^M^ 15 -i]

esteA2eLi 16 craiul A^LW, las-KM^ s-P] s KM^, giureA^MW,
s^] ca s M3 18 vzându-1 L^M^, tefan Vod om. 19 s le ie A^,

35 sosia] era destul A^ socotia L\ pita craiului A 20 ce] i M^, gân-

diaL^M2, în] iar în A 21 Dup prins ad. pre el lanciola i] lan-

ciola A lanciola i M^M^ larciola i craiul M', la^] în M», Sira-

giului
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i de ajuns i-au dat hran, i lui i doamnii lui cu toat

casa.

Iar tefan Vod în Suceava au jurat lui craiu îna-

intea solilor. Mai apoi, ca s arate slujb, au rsipit b seam
de Ttari, carii au fost întrat la Podolia s prade i la Bra- 5

lav, i o sam vii i-au trimis lui craiu la Sfidrial.

Dup aceia, cum s'au pomenit mai sus, s'au împcat Ilia

cu frate-su tefan Vod i s*au împrit cu ara: Cetatea

Alb i Chilia i ara de jos s'au venit lui tefan Vod, iar
lui Ilia Suceava i Hotinul cu ara de sus, zicând c dup 10

aceia au fost legtur cu craiul leesc i mai mare, i daruri

în toi anii au fost trimiând Ilia, iar craiul i-au fost dat

Haliciul ca s-i ie averea.

De nite Ttari ce au prdat ara în dou rânduri.

1439 Scrie letopiseul nostru c în anii 6947, Noemvrie 28, 15

întrat-au în ar oaste ttreasc de au prdat i au ars

pân la Botoani, i au ars i târgul Botoanilor.

1440 Aijderea la anul dup aceasta prad, în anul 6948,

Dechemvrie 12, iar au întrat Ttarii în ara de jos de au

prdat i au ars Vasluiul i Bârladul. 20

Iar letopiseul latinesc de aceti Ttari, ce spune mai
sus c au prdat ara, nimica nu scrie.

1 i' domniei 1-2 i de ajuns — casa] cu doamna-i i cu toat
casa lui M' 3 în Suceava om. M- 4 pre o sam M' 4-5 o sam
de Ttari au rsipit 5 PodolieA^L^ 5-6 BrAlav-nA» BraslavM^ 25

6 Dup vii ad. i-au prins i A, trimes Sfidr-fel 9 ara] toat ara M'
10 Ilia VodAM^ zicând] zicL^ 12 aii M' ai în toi anii om. A.

trimiind îvPM' -meând 13 ie acolo iVP 14 Cu acest capitol începe

mL^ Cronica lui Simion Dasclul, De] Pentru M^, neteL^M^M^ ara
Moldovei L'^ doaoAM'doâMS Titlul om. Um^' 15 la mopis-KuiMS 30

în anii 6947 AM' 6947 de aiM^ ai 6947 la leatul 6947 {loc alb) de aniM^,

în 28L1M' 28 de zileL^M^ în 28 de zileM^ 16 în ar o?n. L^M^, oaste

de Ttari L^, au^] i-au M^M^, au'] i-au M^M^ 17 Botani' A^L^L^MW
Boto-kni AiM^ Dup ars ad. de au prdat L^, Botani^ A''^ Bot-knii M'
Boto-fcni Al 18 Aijdere L^M' -der-fc -dir-fc A1M1M2 -dirA A^, la] i 35

la MW, aceast AL2, in amiA^Li vleatoM» la leatul A^L^, 6948] loc

albU^ 19 12 zileA^M^M^ 20 prdat-o M^ 21 De aci începe înL'L^L^

Cronica lui Simion Dasclul, cel latinesc A^L^L'L*, spune] scrie A^M^M'
21-22 mai sus] aiclL^ 22 ara ow. L'L*, scrie] însemn-fcaz A^ pome-
nete M2 40
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De orbirea lui Ilia Vod.

Domnind ara Ilia Vod împreun cu frate-su tefan
Vod, când au fost în anii 6952, în luna lui Mai înaintea 1444

Rusaliilor, afl vreme tefan Vod ca s se cureasc de
o frate-su Ilia i s ie toat ara însui; l-au prins i i-au

scos ochii, dup ce au domnit ara amândoi 7 ani. i de aci

au domnit singur tefan Vod nu mult vreme, numai 5 ani.

De domnia lui Roman Vod, feciorul lui Ilia Vod.
Vleatul 6956. 1448

10 Roman, feciorul lui Ilia Vod, neputând rbda atâta ne-

dumnezeire a unchiu-su, s'au vorovit cu o seam din curtea

domneasc i au prins pre unchiu-su, pre tefan Vod, i i-au

tiat capul, i s'au apucat Roman de domnie. De aci Roman
Vod iar neputând s-i îngduiasc cu vru-su, cu Petru

15 Vod, pentru domnie, c cerca Roman s omoare pre Petru,

de i-au cutat a fugi lui Petru Vod la Unguri.

1 De] Pentru M 3 când] apoi când A, în^ om. L^M^, anii] v-
leatul M^M^, în luna lui Mai] m±cau.j. UsliUUM^^ MaiA» Mai {loc alb)

dni L^L*, naintea M^ 4 curasc L^M^ mântuiasc M^ 5 Ilia Vod
20 frate-su L2 Ilia Vod L*, s ie el A^ 6 dup ce] dup aceia L^L^L^M,

amândoi om. M^M^ 6-7 ara — ani] tefan Vod numai 5 ani, iar în-

preun cu frate-su au domnit 7 ai i — ani] Apoi au mai domnit

tefan Vod i singur dup moartea frine-su 5 aniL^L* 7 Dup
ani ad. Lsat-au Ilia Vod pre urm fecior (feciori L^) pre Roman Vod

25 iar Ci L'^) tefan Vod pre Petru Vod L^L^L* 8 De] Pentru M^M^
om. AUUui feciorul lui] sin L* suk 9 Vleatul 6956] Vleatul {loc

alb)M'^ om. AM^ 10 Roman Vod A2M2M3, Dup Vod ad. în anul

6956 M 3 10-11 atâta nedumnezeire a] pgântalea 11 unchi-

su M2, o seam] oameni M^M^ 12 pre^ om. L* 13 Dup domnie ad.

30 la vleat (leatul A^) 6956 A, D-fccii A^UUM^ Deciia A^ DeciA 13-14 De
aci— Vod om. L^L^M^ 14 iar om. A\ nuputund nu putu A \ cu^]

nici cu A\ cu^ om. L^L^M^ 15 Dup Vod ad. feciorul lui tefan Vod A,

Roman VodA^L^L*, omoar-^A^M, pre Petru] i pre elL^L* 16 de

om. L^L\ i-au] au L^, a fugi] de au fugit L\ lui Petru Vod (Vod om. L^)

35 a fugi LM^, Dup Unguri ad. i fr zbav din ara ungureasc Petru

Vod agiutorit de lani Huilad, iitoriul râi ungureti, au venit cu oaste

i au înpins pre Roman Vod den ar, dup ce au domnit Roman Vod
1 anM^
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De domnia lui Petru Vod, carele au dat cetatea Chilia

1449 Ungurilor. Vleatul 6957.

Petru Vod, dac au pribegit în ara ungureasc de ne-

voia vru-su lui Roman Vod, n'au fcut zbav mult, ce

curând vreme, ajutorit de loan Huniad, iitorul rii ungu- 5

reti, au venit cu oaste i au împins pre Roman Vod din

ar, dup ce au domnit Roman Vod 1 an, i s'au apucat

Petru Vod de domnie.

De moartea lui Roman Vod.

Iar Roman Vod, fiind seminie de pre înm craiului 10

leesc, lui Cazimir, au nzuit la dânâul, i fcând jalb au

sftuit craiul s-i tocmeasc, au cu trie s-1 pue la domnie.

Mai apoi au socotit c de-i vor i împca cu Petru Vod s
domneasc ara împreun, cândai mai apoi vreunul de dânii
s nu pa mai ru de cum au pit Ilia Vod cu frate-su 15

tefan Vod, ci au ales sfat s-1 pue cu trie la domnie.

i au scos craiul leahta ruseasc, i de la Premilea, de

1 De] Pentru M^M^ om. LS care L^LW ce M^, Chiliei M», Chilia

cetate 2 la Unguri L2, Vleatul 6957] Vleatul {loc alb) i de

moartea lui Roman Vod M3 1-2 carele— 6957 om. A 3 Acest Petru 20

Vod A 3-8 Petru — domnie om. 4 lui om. M^, Dup Vod ad. la

vleat (leatul A^) 6957 A, ce] ci au dat cetatea Chilia Ungurilor i A
5 agiutorit fiind AS loan Huniad] Ian (lani M') HuiladAL^L^M (cum a

fost desigur i în arhetip) lani Hilad {corectat ulterior : loann Huniad)

loannHuncatLMoanHuncadL^ 7 Vod om. A2M1 9 De] PentruMiM2 25

10 de pre] despre AL^L^L*, înmL^M^NP mum AL^L^LW 10-11 lui

Cazimir craiul leesc M' 11 jalob A^M^M^, au"] s'au L^L* 12 s-i] au

sâ-i L^L'L*, tocmasc A^L^M^M^ înpace M^, au] sau M^, la domnia -
râi M» 13 Mai om. L^L*, înpac M*, s] ca s L^L* 14 ara om. M^,

dintr'înii 15 cum] cât 14-15 cândai — pa] s nu se întâmple 30

vreunuia dintr'înii s pa L^L* 16 cu tefan M^M^, svat cu

sfatul L^L* 17 lahtaM2 i lahta MS leahta ruscL*L^ lahta craiul

cea rusascM', Premilea de^] i deM'M^

33258 3
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la Liov, de la Belz, de la Helm i de la Podolia, i mtua lui

Roman înc merse acolo, criia i-au dat craiul Colomia s ie.

i au purces i craiul cu oastea de au venit pân la Liov,

ce mai apoi, dac au oblicit c Roman au murit otrvit de

5 vru-su Petru Vod, s'au lsat de acela gând, i au trimis

la Petru Vod soli, s-i fac jurmânt, i s-i dea pre Mihal,

feciorul lui Jicmont, carele fugise de la craiu, întâiu la cneazul

Mazoviei, apoi la Prusi i la lonsca, mai apoi prin ara
ungureasc au venit în Moldova. La acestea au rspuns

10 Petru Vod solilor, c jurmânt s fac gata-i, iar pre Mihal

s-1 dea, nu i se cade, pre cela ce au nzuit la dânsul, ca s
nu-i piarz credina, iar din ar îl va goni. i dup aceia

s'au dus Mihal la Ttari, i mult pagub au fcut Leilor.

Acest Petru Vod au dat cetatea Chilia Ungurilor, i el

15 dup aceia au domnit un an i au murit.

De un tefan Vod i de Ciubr Vod.

Scrie letopiseul cel latinesc c dup moartea lui Petru

Vod au domnit un tefan Vod un an i au murit.

Dup acest tefan Vod au domnit Ciubr Vod.
20 Iar letopiseul cest moldovenesc de acest tefan "\^od

nimica nu scrie, ci scrie c dup moartea lui Petru Vod
au domnit Ciubr Vod 2 luni.

1 Liou L^M^ Leov M2, de la Belz om. M\ Podolie Am\ mtua M»
2 Roman Vod L^L^L^M^, m-ferse A^M^M^ mers-kse A^L au mers M^, aco-

25 leaAiM^M^, s o ie L^LW 3 i om. A», oaste LWM2, dejiMS
Liou L^M^ 4 ce mai apoi] iar M^ oblicit] îneles 5 vr-su L*,

Petru Vod vru-su A2, acel ALS acela gând] acea cale 6 Mi-

haliuM^ MihaiLM2M3 7 JigmontAW, craiul A2L3L*M2M3 8 len-
sca M1M2 l-tnsca L^L^L* linsca L2 9 venit] eit M^, în] la L^L*,

30 acestea] aiasteL^ care L^L* 10 jurmântul s fac raste gataA2, pre

om.M^, MihaliuM^M^ Mihai L 11 pre acela A2M1M2 om. L^L*, ce au
nzuit] nzuind L^L* 13 Mihaliu M Mihai L 14 Acesta L2M1M2 Iar

Ia 6957 acest M^, dup ce au dat A, cetatea om. L^L*, Chilii -liei

om. L2M2M* 15 dup aceia om. 14-15 i el— domnit] au domnit i el

35 numai A i au domnit dup aceia L^L* 16 De] Pentru M*M2, Ciubr-KA^

1 9 Dup acest] i dup acel Vod2 om. M2 20 Iar om. LS cest]

cel LM^M2 21 ci scrie] ce zice fr cât spune A 22 luni 2 M2



35

De domnia lui Alexandru Vod, feciorul lui ilia Vod.

1451 Vleatul 6959.

De domnia lui Bogdan Vod i de rzboaele ce au fcut

1454 cu tatâ-su, cu Alexandru Vod. Vleatul 6962, Avgust 22. 5

Domnind Alexandru Vod ara, venit-au cu oaste fiiu-su

Bogdan Vod i s'au lovit cu tat-su Alexandru Vod la

Tmani, aproape de târgul Romanului, Avgust 22, i dup
mult nevoin birui Bogdan Vod pre tat-su pre Alexandru

Vod, i mult moarte s'au fcut în oastea lui Alexandru lo

Vod. i într'acel rzboiu au perit oameni de frunte: Onciul

logoftul i Coste [i] Andronic i alii muli.

1 De] Pentru M^M^ om. A, Vod^ om. U, feciorul] iar (tij A^) fecior A
1448 2 6956 A^ 1-5 în UULm^ aceste 2 titluri au fost contopite astfel : Domnia

lui Alexandru Vod, feciorul lui Ilia Vod, în anul 6959, i rzboaele ce 15

au avut cu un fecior al su anume Bogdan Vod De {om. L^L^) domnia
lui Alexandru Vod, 6959, i de un Bogdan Vod ce i (i om. L^L^) se fcea
fecior L^L^L^ 3 Cronica prezint aci o lacun. Mss, cu escepia lui în

care acest capitol a fost contopit cu cel ce urmeaz, au aci urmtorul pasaj:

Onciul logoftul i Coste i Andronic i alii muli ; îns aa zic,c n'au fost 20

Bogdan Vod fecior cu cununie, ce copil lui Alexandru Vod, i domnind
Alexandru Vod, s'au sculat asupra sa fîiu-su Bogdan Vod. Acest pasaj

formeaz îns partea final a capitolului urmtor (r. 11-12) care, nu tim
cum, a înlocuit în arhetip capitolul despre domnia lui Alexandru. Copitii

cronicei au cutat s-i dea un îneles : unii (A^L^L^L*) au suprimat pe îns, 25

alii (M^) au contopit acest capitol cu cel urmtor {cf. p. 36, fe-n), fcând s
reias c Onciul i Coste Andronic sunt cei cari afirm c Bogdan ar fi

fost copil din fiori al lui Alexandru 4 De] Pentru M^M^, rzboileM\
i de — fcut] i de viaa lui ce rzboae au fcut A 5 cu- om. A^M-,

22 om.M\ 6962 Avgust 22] loc aWM^ 4-5 Titlul om. 4 — 36, 3 30

om.L 6 cu oaste om. M2, venit-au cu oaste] s'au sculat asupra luiM^

1454 7 Dup Vod'^ ad. în anul 6962, Avgust în 22 7-8 la Tm-kni A^M^

;

în M- se afl dup Romanului, iar în A^ i ca n. m. mai târzie 8 Avgust 22

om.M^ 9 au biruit 10 moarte] oSiSleM^M^ {înM- corectat ulterior

in moarte) 12 logoftul cel mare M^, Cost-b A^M- -t^ A-, muli om. M^, 35

Dup muli ad. dup ce au domnit Alexandru Vod 4 ani A

20 Coste LI -t'fcAiL2L3L*M2 -t^A^M^ Andronicus L', îns om.A^UUU
20-21 aa zic de Bogdan Vod s nu fie fost fecior adevrat de cununie

lui Alexandru Vod ci copil L^L* {Dup copil ad. în alt mân: de suflet)

22 sa] luiAW 21-22 i domnind— Bogdan Vod om.L 40
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(Ins aa zic, c n'au fost Bogdan Vod fecior cu cu-

nunie ci copil lui Alexandru Vod, i domnind Alexandru
Vod s'au sculat asupra sa fiiu-su Bogdan Vod).

Cronicariul latinesc.

5 Aceast poveste o scrie i cronicariul latinesc, de zice

c acest Bogdan Vod au venit cu oaste asupra lui Alexandru
Vod, cum s'au pomenit mai sus, i l-au gonit în ara leasc,
dup ce au domnit 4 ani. Deci Alexandru Vod, dac au fugit

în ara leasc cu doamn-sa i cu coconii si, au poftit de

10 la craiu ajutoriu, i au trimes craiu pre Sineskii cu ara ru-

seasc, i au împins pre Bogdan Vod, i au apucat Hotinul

i Neamul i Suceava, i au aezat pre Alexandru Vod la

scaun. Iar Bogdan Vod, fr zbav adunând oameni de

pretutinderea, au scos pre Alexandru Vod din scaun i iar

15 au apucat Bogdan Vod scaunul.

1 Ins aa zic] Onciul logoftul i Coste i Andronic i alii muli
zic a-tM^ 2-3 i domnind — Bogdan Vod] feciorul lui Ilia Vod
1-3 Pasajul acesta lipsete în acest loc în mss. El aflându-se îns în pasajul

care umple lacuna din capitolul precedent, privitor la domnia lui Alexandru,

20 în continuarea frazei trunchiate în care e vorba de Onciul i Coste Andronic

(p. 35, 20-22) a trebuit de sigur s se afle în ms original împreun cu acea

fraz la sfâritul capitolului despre domnia lui Bogdan 3 Dup Bogdan
Vod ad. Afl-se scris Ia un letopise sârbesc de Azarie clugrul, pre-

cum în zilele acestui domn Alexandru Vod s'au hirotonit prea sfinitul

25 chyr Theoctist mitropolit (preaosfinitul mitropolitul chir Theoctist A-) de

Nicodim din ara sârbeasc, prin zilele credinciosului cneazul Gheorghie

Dispot A 4-5 7'itlul i începutul capitolului suferind în toate mss schim-

bri însemnate le reproduc în întregime: Cronicariul — zice] Cronicariul

latinesc. Zacialo 4. Aa scrie i cronicariul lor de zice A Cronicariul letinesc.

30 Aceast poveste o scrie i cronicarii cel leesc c letopiseul lor de ziceL^

Cronicariul latinesc aceast poveste o scrie cum i cronicariul cel leesc

la letopiseul lor de zice Iar cronicariul latinesc aceast poveste aa
o scrie L^L* Cronicariul Ktivnesc aceast Poveste o scrie i cronicariul lor

de zice Aceast poveste o scrie i cronicariul lor de zice Cronicariul

35 latinesc aceast poveste o scrie i ziceM^ 6 c] deM^M-, acest om. A
8 ce] aceia L^, Decii D-fccii A-LM^ Deci^ A^ om. 9 cuconii M\
si om.L2L3L* 9-10 ajutoriu de la craiul L^L* 10 S-^neskii Sine-

skii M2 SenikiilNP loc alb A {în A^ s'a adaos în urm: Sineski) 12-13 ia

scaunul rii L^L* domn la scaonM^ 13 fr deL3L*M-', adunând] adu-

40 când A^M^M^ adunându-i 13-14 oameni de pretutinderea] oaste de

pe unde au putut au vinitM^ 14 i au scosL^M^ 15 apucat] sttut

scaunul] domn în scaun
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Iar'' Alexandru Vod au nzuit iar spre Lei, i au

fcut jalb de iznoav pre Bogdan Vod. Iar craiu au

fcut sfat, ce va face cu aceast ar mictoare i neae-

zat. Sftuia unii de zicea s scoa domnii i s pue ju-

deele sale, i s o împar s o fac inuturi, iar alii era 5

împotriv, i zicea c mai bine este a se apra de Turci de

dup pretele altuia de cât de dup al su. i aa aleser

pre Odrivoz i pre Gonepolskii cu oaste, pentru pofta a o

seam de Moldoveni, s duc pre Alexandru Vod la scaun,

carii au scos voevozia ruseasc, i au avut i de Moldoveni 10

gloate mari. i dac au intrat în Moldova cu trei oti : Mol-

dovenii cu domnu-su cu Alexandru Vod, cu un polc de

Podoleni era Buciaskii, iar pre alt oaste Gonepolskii, care

oaste au trecut Nistrul la Hotin supt cetate, c era cetatea

pre mâna oamenilor lui Alexandru Vod. 15

Iar Bogdan Vod au fost .ituncea la Lipov. Leii, dac
au îneles de dânsul, au vrut s treac Prutul, ca s-i dea

rzboiu, ce Bogdan Vod n'au vrut s le dea rzboiu, socotind

s-i ])age la strâmtoare i zl^ovind s-i flmânzeasc. Aa
i-au purtatu-i din loc în loc pân la apa Bârladului, iar el 20

inea pdurile, i trimitea cu înelciune soli, cumu-i voia s

1 lar^] Decii spre] la M-^ 1-2 iar — iznoav] iari Ia craiul

leesc i de iznoav au fcut jalb 2 jalb de iznoav] jalob la cra-

iu pre] pentru Al deL^L* 3 aceast] acea L 4 Sft^ SftuiM^M^
Sftui t-auL^L*, unii] unaIVPM2, de ziciM^ de ziseM^, Dup domnii 25

ad. s nu-i mai lase s fie 4-5 judeile lui judee de a saleL^ 5 s o

parM-, îieraM^M- 5-6 alii era inpotriva acestui sfat i zicea L^L*,

alii zicea carii era înprotivM^ 6 i] de A, îi esteM^M^ 7 de-

om. M2 8 OdrevozM^M^ Ondrivoz Ozdrevoz M' OzdrovozL^, Poni-
polskiiM\ pohta L^M^ 10 care A^ carile A^ carie M\ voevozie AWM^, 30

avut] fost L^L* 11 gloat mare A^L^ gloate multe 1,^IJ> 11-12 oti mari de

Moldoveni M2 12 -su] lorL^L^M^, cu^] i om. L, p-KlcA^M^ 12-13

de Podoleni] cu Podolenii L 13 era] cu M^, oaste] parte L^L*, iar pre

alt oaste] i alt parte de oaste era cu 14 cetatea eraM^, Dup, ce-

tatea ÎVP ad. Hotinul 16 au fost] era M^, Lipove L^L^M^ -vei 17 ca 35

om. L^M^ 18 ce] iar M^M'^, le om. M' 19 strimtori A^L^L^ strâmtori L*

strimturi AMocuri strâmte jVP, zbovindu-i AM^ 20 purtat A^LÎVPM^

21 ine L^L^ pdurile] podurile L*L% trimite A^L^L^ înelciuni M^M^,

cumu-i voia] cum c-i (c om. A^) este voia A c va
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se plece lui craiu i s fac pace, juruind 7000 de galbeni

s-i dea pre an, i înc i alte daruri multe juruia, numai
craiu s-1 apere de Turci. Crezând Leii acela cuvânt, au
lsat s fie pre îngduina lui i s'au întors spre cas, iar

5 Bogdan Vod s ascuia ca s-i poat unde-va vâna. Ci sim-

ind acestea oamenii lui Alexandru Vod, le-au spus s nu
se încreaz, ci s se pzeasc. Ce Leii fiind de înelciune
cuprini, nu bga în seam, pân n'au fugit un diac a lui

Bogdan Vod la oastea leasc, de le-au spus. Atuncea boerii

10 lui Alexandru Vod sftuia ca s încunjure pdurea, i s
hlduiasc de meterugul lui Bogdan Vod, c în pdure
supusese oaste; ci Leii fiind dârji, n'au vrut s asculte, ci

au intrat s treac pdurea, i au trimis înainte carele cu

pârclabul de Hotin, i cu dânsul toi Moldovenii i Podolenii.

15 Rzboiul lui Bogdan Vod cu a Leilor.

Deci când au fost la mijlocul pdurii, fcut-au nval
oastea lui Bogdan Vod la carele Leilor, ci aprându-se
Leii, abia au scpat cu mult pagub i perire. Deci vrând

s între i ceialalt oaste leasc, atuncea s'au ivit toat

20 1 craiului M^, i s-i L^L^L*, giuruindu-i IS/P fgduind fgdu-
indu-i A2 1-2 s-i dea 7000 de galbeni M- 2 i^ om. M^, multe-i M\ îi

giuruia fgduia A^L^L* 4 spre acas pre acas AAP spre ar
om. 5 s poat M^M^, undeva om. M^, Lup vâna M^M* ad. cu în-

elciuni (i cu înelciune M*) s le dea rzboiu, iar ad. unde ar putea
25 6 le-au spus] au spus Leilor jVP 7 încreaz] încredineze L-, Ce]

Dar A^ Iar M^, fiind Leii L^ 7-8 cuprini de înelciune L^L^M^ 8 n'au

bgat M2 nu bgarM^ n'au] au 9 Dup spusM^M* ad. tot ade-

vrul 10 ca om. 11 meteugul A^L^ meterugurile M, în]

pen L^L* 12 supusese] pusese L^ se pusese L*L% ci^] iar dar
30 asculte] treac M^M^ 13 intrat în pdure s treac M^M* întrat s

între în pdure L^, ca s treac L^L*. pe pdure L* 14 i cu Podo-

lenii M3 15 Pentru rzboiul cu Leii A^L^L^ cu al Leilor L^ cu

Aleilor A^ InM^M^ titlul este: Rzboiul lui Alexandru Vod cu Bog-

dan Vod, ce-au ales (alegând M^M*) Bogdan Vod tot oameni alei (M*

35 adaog înc: din câi avea) 16 Deci om. M^, la] în 17 ci] iM^
18 de abiaA^L^, perire i pagub L^L*, Deci] ApoiM^ 19 i atunci L^
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oastea lui Bogdan Vod, cu multe steaguri i buciune, i fâr
clrime, mult pedestrime. Vzând acestea Leii, s'au tocmit

de rzboiu, i au bgat în mijloc pre Alexandru Vod.
i s'au tâmplat acest rzboiu a asea zi dup pacea ce

fcuse la Crasna. i s'au btut mai nainte de apusul soarelui 5

pân au înoptat, perind de amândou prile, pân au nvlit
i gloatele de pedestri, carii au fcut la strâmtoare mare moarte

în Lei, tind cu coasele vinele cailor; unde hatmanii leeti,

vrând s îmbrbteze pre ai si, i-au pus i ei capetele,

ales Piotru Odrivoz i Nicolae Porava i Buciaskii. i acum 10

biruia Bogdan Yoda de n'ar fi dat ajutoriu Moldovenii lui

Alexandru Vod, carii trecuse pdurea cu Podolenii, pre cari-i

trimisese cu carele, i aceia s'au învârtejit la rzboiu de au

dat inim celor pieitori, i au împins pre oastea lui Bogdan
Vod, de au început a fugi, i au umplut pdurile, i aa cu 15

vitejia iar a Moldovenilor au întors izbânda la Lei, ceia ce

pierduse acum rzboiul. Muli alei au perit într'acel rz-
boiu: Nevoerskii, Biascovskii, Davidovskii, i alii muli ca

acetia.

Deci Alexandru Vod, cunoscând c nu se va putea 20

aeza la scaun, c pre vrjmaul su pre Bogdan Vod,
mcar c-1 înfrânsese cu acea dat, iar nici o pagub nu-i

1 lui Bogdan Vod om. M^, buciune bucine L^L^ buciume A-

buciuma M^, i^ om. A-, fr de L%P 2 Dup clrime jVP aci. era,

aciastaM^ Acestea vzând A^, ei s'au 3 în] laL^L^ 4 întâm- 25

plat L 4-5 dup ce fcuse pace la 5 se fcuse s' om. M-,

mai înte jVP de mai nainte M' 6 pân ce A-L-, dentr'amândoao L*jVP

despre amândoao de în doo de îmbe A^L^ 7 de pedestrime M^,

la strâmtoare om. A, moarte] vrsare de sânge 10 PorovaL^L^L^

acmuMi amuA^ om. L^L^P 11 birueMS hi A^M^ 12 pre care-iM^ 30

crei îi carii îi L^L^M^ carele îi 13 i om. aciia A^ acie

vârtejitM^ 14 celor] celorlali ce era^P, pietoriL^ piitoriM^ 15 de

au început] de unde au prins i^] de M^AP, înpluse M^, i^ om.

16 vitejie M2, întors] rmas M^, la Lei] Leii L^L^, ceom.L^ 17 acum
om. A^L^L^M, rzboiul om. M%P, înainte de Muli aci. dintre carii, 35

acum au perit A\ periseM^ într'acel] într'acestaL^ în 17-18 Muli —
rzboiu] acum întracest rzboiu muli alei au perit M^M- 18 Nie-

vorskii M^, BiasovskiiA^ Besovskii L^M^ Biescovski L^L* 21 pre Bog-

dan Vod vrjmaul su L^L* 22 -l om. A^M^M^, cu om. L^L^P, m-
car c de acea dat l-au fost înfrânt M^ 40
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fcuse, c Bogdan Vod i cu oamenii si, cumui era înv-
ai a inea pdurile, mcar c se rchirase din rzboiu
prin pduri, de iznoav s'au strâns i s'au tbrât, socotind

s nu piarz ndejdea, ci de iznoav s loveasc pre Lei,

5 c-i tia c sânt slbii de tot ajutoriul. înelegând acestea

Leii dinpreun cu Alexandru Vod, i vzându-se slbii
de tot ajutoriul, mcar c înfrânsese cu deodat pre Bogdan
Vod, ci al doilea rând nu era ndejde, c nimica lui Bogdan
Vod nu-i stricase, c din oastea lui puini perise, iar de

10 la Lei cu totul perise ; vzând c nu le slujate norocul, nu
s'au apucat de scaun, nici au ateptat al doilea rând rzboiul,

temându-se s nu-i loveasc Bogdan Vod fr veste cu oaste

tocmit, i cândai s nu pa mai ru de cât întâiu, s piae

i din câi au rmas, bulucindu-se dinpreun cu Alexandru

15 Vod, cu toii s'au tras de grab spre ara leasc. Iar Bog-

dan ^'od, vzându-se curit de vrjmaii si, s'au aezat
la scaun.

Ce de aceste rzboae a lui Alexandru Vod cu a lui

Bogdan Vod, la une letopisee de ale noastre nimica nu scrie,

20 c pre Bogdan Vod îl scrie fecior lui Alexandru Vod, i
au rmas pre urma lui la domnie. Iar în une izvoade de

ale noastre scrie de rzboaele lor, ca i cronicariul latinesc.

1 si] lui A^, cumui om. L^L* 2 a inere L^L^L^ a înHna 3 dar

de iznoav L*L^ de iznoav] iari M', tbrât] bulucit L^L* 3-4 so-

25 cotind s nu piarz] nepierzând 4 ci de iznoav] i 5 c-i

tia] c-i tie Ml tiindu-iM^, c sânt om. L^L*. i înelegând M^, de

acestea 6 depreun M^M^, slbii] slabi 5-7 înelegând — de

tot ajutoriul om. L^L^L^ 7 cu om.AM.'^, cu deodat] de acea datL^L^L^

7-8 de tot ajutoriul - ci om. 8 ndejde om. M^M^ 8-9 nu era n-
30 dejde de al doilea rând s se lovasc cu Bogdan Vod c nimica

9 puin M2 puin 9-10 de la Lei — perise om. M^M^ 10 mai cu

totul A, perise] se topise L\ cu totul perise] perire mult se fcuse L^L*,

deci vzând 11 de al doileM^ 12 Bogdan Vod om. L^, fr
veste om. 13 i om. L^, cândai om. L^L-^M^ s nu pa] vor pe-

35 trece s pie 14 din om. A2, au mai rmas A^L^LW, i din-

preun A^ 13-14 s piae— dinpreun] ce numai s'au bulucit depreun
15 i cu toii jVP, mai de grab 17 la] în L^L^M^ 18 Ce] i L^L*

om. M3, ale lui^ A, ale lui^A 19 de ale noastre om. IVP 20 îl scriu

20-21 i cum s fie rmas 21 în] laM^ om. L^L*, întru unele A^ în-

40 tr'uneAiL\ izvodeL^, de om. 22 rzboele M^, latinesc] leesc m
toate mss (cel leesc hiL)
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ins mai pre scurt. Pentru aceia oare cum au fost, tot se

tocmesc c izbânda tot au fost a lui Bogdan Vod, c au
rmas la domnie, i au domnit 2 ani.

De domnia lui Petru Vod, ce i-au pofeciit Aron.

1451 Vleatui 6959. 5

Dup doi ani a domniei lui Bogdan ^'od, scrie letopi-

seul cel moldovenesc c au venit fr veste Petru Vod,
ce l-au poreclit Aron, i au aflat pre Bogdan Vod la sat la

Ruseni, din jos de târgul Sucevei, i l-au lovit Vineri în r-
vrsatul zorilor, Octomvrie în 16 zile, i acolo i-au tiat capul lO

lui Bogdan A'od. Deci sttu la domnie Petru Vod Aron.

Rzboiul lui Alexandru Vod cu a lui Petru Vod la Movile.

In domnia lui Petru Vod Aron, scrie letopiseul cest

1455 moldovenesc c, în anul 6963, în luna lui Mai, venit-au

Alexandru Vod, tatl lui Bogdan Vod, cu oaste asupra lui 15

Petru Vod Aron, i i-au dat rzboiu la Movile. Ce norocul

cel prost a lui Alexandru Vod nici aicea nu-1 ls s izbân-

1 îns] numai M^, Pentru aceia] Ce om. M^, Dup aceia aci.

mai pre scurt, oricum L^L^L^P, ar hi fost M^, tot] c totA om. 1-2 se

tocmesc] se potrivete 2 au fost om. M\ tot au fost] n'au fost a lui 20

Alexandru Vod ce 3 la domnie] domn i au domnit] dom-
nind M^, Dup ani A ad. Zacialo 11. Scrie la un letopise vechiu sârbesc

de Azarie clugrul izvodit, precum în zilele acestui Bogdan Vod. s'au

început a da dajde Turcilor, i pentru aceia ne-au numit Bogdani pân
astzi. Acest Bogdan Vod este tat lui tefan Vod cel Bun 4 De] 25

Pentru M^W^ om. AL^L^M^, ce] pre care (carile A^) A 5 In 6959 a

1455 fost corectat de scriitorul m,s în 6963, în A anul nu se afl m titlu ci la

începutul capitolului 7 cel om. 8 ce l-au poreclit om. 8-9 la

satul Rusenii A 11 Deci] Dicii AL^L^L^M^ Decii MW deL^ i dup'a-

ceia A.\ au sttut A, Aron Vod A 12 a lui om. L^L*, Movili M^M^ 30

13 cest] cel în mss afar cleL^ 13-14 în domnia— moldovenesc c] Scrie

letopiseul cel moldovinesc c domnind Petru Vod Aron 14 au
venit A^M" 17 ls] sluji
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deasc, c dând rzboiu vitejate de îmbe prile, birui Petru
Vod pre Alexandru Vod. Vzând Alexandru Vod c pierdu
rzboiul, fugi la Cetatea Alb, i acolo s'au svârit. Iar
Petru Vod au domnit doi ani.

De acest rzboiu a lui Petru Vod cu a lui Alexandru
Vod, cronicariul cel latinesc nimica nu arat.

Acest Petru Vod au izvodit intâiu i au început a da
dajde Turcilor.

De domnia lui tefan Vod, ce i zic cel Bun, feciorul

10 lui Bogdan Vod, i de multe rzboae minunate ce au fcut.

Vleatul 6965. 1457

Dup doi ani a domniei lui Petru Vod Aron, rdica-
tu-s'au de la ara munteneasc tefan Vod, feciorul lui

Bogdan Vod, cu mult mulime de oaste munteneasc, i
15 din ar adunai, i au intrat în ar. i silind spre scaunul

Sucevei, i-au eit înainte Petru Vod Aron pre iret, la sat

la Doljeti, la Tin, i s'au lovit în ziua de Joimari, Aprilie 12,

1 de îmbe] de (disprelA^) amândou A-L^L*jVP]VP, au biruit 2 V-
zând Alexandru Vod 0771. L^, au pierdut AP 3 i fugi L^, au fugit AP.

20 sfârit L 4 Petru Vod Aron A 5 De cest M^P Acesta U, a lui2

om. L*M2, a lui Alexandru Vod cu a lui Petru Vod 6 la-

tinesc] leesc in toate 7nss, nimica nu arat] nu scrie AP 5-6 om. A
7 Petru Vod Aron au început i au izvodit a da AP 8 dajde]

bir AP, Dup Turcilor A ad. iar alii zic c de Ia Bogdan Vod s'au în-

25 ceput, precum s'au pomenit mai sus la domnia lui. 9 De] Pentru APAP
om. AL*, ce-i zic om. L*AP 9-1 0 feciorul lui Bogdan Vod om. 10 mi-

nunate a lui a lui minu- AI-, ce au fcut om. L^L^L*, i de multe i
minunate rzboae în domnia lui ce au fcut AP 11 Vleatul 6965] i (i

om. A2) când s'au domnit au fost (fost-au A^) cursul anilor 6965 Aprilie

30 12 Joi A din în anul 6965 AI^ 12 Acest domn tefan Vod dup inc. A,

domnii sale lui 13-14 tefan Vod feciorul Iui Bogdan Vod om. A
14 mult 0771. L^L^AI* 15 Dup adunai L*L^ ad. dup firea Aloldovenilor

gata la domnie noao ; autorul adnotrilor marginale dinU a adogat si

aci printre rânduri aceste cuvinte, pe cari Ins în urm le-a ters, aici în

35 ar M^, spre] la AP Î6 Petru Vod Aron înainte L^, la satul L^L*

16-17 Ia sat la Doljeti (Joldeti M^) pre iret la TinLsM^ 17 s'au lo-

vit] i-au dat rzboiu AP
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i înfrânse tefan Vod pre Aron. Ci Aron Vod nu se ls
cu atâta, ci de iznoav s au bulucit, i al doilea rând se lovi

cu tefan ^'od la Orbie, i iari izbândi tefan Vod, i
prinse pre Petru Vod Aron, i-i te capul, dup ce au domnit

2 ani.

Când s'au strâns ara la Direptate. i au rdicat domn

pre tefan Vod.

Deci tefan Vod strâns-au boerii trii i mari i mici

i alt curte mrunt, dinpreun cu mitropolitul Theoctist

i cu muli clugri, la locul ce se chiam Direptate, i i-au 10

întrebat pre toi, este- cu voia lor tuturor s le fie domn.

Iar ei cu toii au strigat într'un glas: în muli ani de la

Dumnezeu s domneti î i de aci cu toii l-au rdicat domn
cu voia tuturor, i l-au pomzuit spre domnie mitropolitul

Theoctist, i de acolea lu tefan Vod steagul rii ^Moldovei. 15

i se duse la scaunul Sucevei.

Deci tefan Vod, gtindu-se de mai mari lucruri s
fac, nu cerca s aeze ara, ci de rzboae se gtea, c au

1 au înfrânt IVP, pre Petru Vod Aron AP, Ci] Deci 1-2 i
nu se ls Petru V^od cu atâta 2 de iznoav] iar M^. s'au bu- 20

lucit] se buluci s'au strâns buluc M-, i om.^P 2-3 al doile rând
la Orbie de s'au lovit cu tefan VodM^ 3 cu tefan Vod om. A, ia-

ri] iar AjVP, izbândi] au izbândit AP birui A 3-4 si-l prinse A c au
prins AP 4 i i-au tiat M^, dup ce] iM^M-, au domnit] au fost

domn 4-5 dup ce — 2 ani] de-i rsplti moartea ttâne-su lui 25

Bogdan Vod A. 6 Dup la M'^ ad. locul ce se cheam, Dreptate

Direptaate AP 6-7 si au rdicat domn pre tefan Vod 07n. A, Titlul

om. L^L* 8 Deci om. AP, strânse Ar^AI- au strâns rii om. AP
9 mnunt A^AP, depreun A^ înpreun L^AI^, cu] i L^L\ Theoctist

mitropolitul AP 10 locul ce se chiam om. AP, Dreptate L^L^ Drep- 30

taate AP 11 este-le A, voe A, lor om. A-L^. este — domn om. L-L^L*

12 Iar om. A, Iar ei— glas] Atunci toi cu un glas au strigat AP 13 s
domneti om. L 13-14 i de aci — tuturor] i cu voia tuturor l-au r-
dicat domn AP 14 voe AP, cu voia tuturor om. A, spre] la L^L* de AP
14-15 Theoctist mitropolitul AIî 15acoIoAP, luo ASAPM^ au luatAP, stea- 35

gurile L2 16 se duse] au mers AI^, la scaunul domnesc la Suceav AI

^

17 mai 07n.APAP 18 rzboiu A^L^AI-, se gtie AP
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împrit otii sale steaguri, i au pus hotnogi i cpitani, ca-

rele toate cu noroc i-au venit.

Când au prdat tefan Vod ara scuiasc.

Scrie letopiseul cest moldovenesc c, fiind tefan Vod
5 om rzboinic i deapururea trgând u-1 inima spre vrsri

de sânge, nu peste vreme mult dup ce se aez la domnie,

ci în al cincilea an a domniei lui, în anul 6969, rdicatu-s'au 1461

tefan Vod cu toat puterea sa, i s'au dus la Ardeal de

au prdat ara scuiasc. Nici au avut cine s-i ias îm-

10 potriv, ci dup mult prad ce au fcut, cu pace s'au în-

tors înapoi, fr de nici o sminteal.^

Ci de aceast poveste cronicariul cel latinesc nimica nu
scrie; înc i alte semne multe sânt de nimica nu însem-

neaz de înse, iar letopiseul nostru, mcar c scrie cam
15 pre scurt, îns le însemneaz toate.

In al aselea an a domniei lui tefan Vod, în anul

6970, Iulie 22 de zile, lovir pre tefan Vod cu o puc în- 1462

tr'o glezn, la cetatea Chiliei.

Iar în al aptelea an a domniei sale, în anul 6971, Iulie 1463

20 o zile, luatu-i-au doamn de mare rud, pre Evdochia de

1 i au pus om. L^L* 2 toate tot cu 3 ara tefau Vod
cea scuiasc 4 cest] celL om.yp 5 depururea A^M, vrsare A
6 peste] peti A^M^ se zbovi M\ mult vreme L^L^LS s'au aezat M\
dup ce — domnie om. A 7 Dup ci A^ ad. se scul, a] al L^L^M^

25 o?7i. M\ lui] saleAiL^L*M^ a domniei lui] se scul den domnia saA^»

Dup 6969 L*L^ ad. i de la Hristos 1461, inU este adaos pe margine de

alt mân: i ot Hristos 1461, rdicndu-se A 8 tefan Vod om. A,

cu om. A2 9-10 împotriv] înainte 10-11 s'au întors cu pace îna-

poi M3 s'au întors înapoi cu pace L^L* 12 latinesc] leesc LM^M^M*
30 13 înc] i înc AM^M^ îns L2, i om. M^, multe om. multe sem-

ne L^L^, de] iAL^ careL3L*M3, nimica om. nu leL^L^M^ 13-14

însemneaz] scrie nici însemneaz M^, nu însemneaz nimica A 14 de

însileA^ de dânsele A^L^ de acestea M2 om. L^L^M^, letopiseul] cronica-

riul L\ can L3L*M2 mai UM^ 15 îns] iar A^L^ dar L*, toate le însem-

30 neazA^L^ 16 Iar în înc.M^ 17 6971L2L3LS aulovitM^ 17-18 în- 1463

tr'o] în AM2 19 în om. UL\ 6972 UUU 20 Luat-au Um^ i-au 1464

luat de mare rud om.
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la Chiev, sora lui Simeon împrat. Iar cronicariul cel (lati-

nesc) scrie c au fost Evdochia fat lui Simeon împrat,
iar nu sor.

Când au luat tefan Vod Chilia l Cetatea Alb de la pgâni.

1465 Vleatul 6973, Ghenarie 23. 5

Adunând tefan Vod mult oaste de ar, vrând s
rscumpere cetile care le luase pgânii de la ali domni,

pogorât-au cu toat puterea sa spre cetatea Chiliei, i sosind

la cetate Miercuri spre Joi la miaz noapte, au încunjurat

cetatea. Ins Joi nu s'au apucat de har, iar Vineri des de lO

diminea au început a bate cetatea, i aa toat ziua s'au

hruit pân în sear, iar Sâmbt se închinar cei din

cetate, i într tefan Vod în cetatea Chiliei, i acolo pe-

trecând 3 zile, veselindu-se, ludând pre Dumnezeu, îmblânzea

oamenii în cetate. 15

De aci i la Cetatea Alb au tras, i mult nval f-
când dobândi i Cetatea Alb, i aa amândou cetile cu

mult moarte i perire de ai si le dobândi, carele întrindu-le

cu bucate i cu slujitori, au lsat pre Isaiia i pre Buhtea

1 Simion M^M^, împratul L^L^L^M^ împratul Moscului A, cel 20

om. L-L^L* 1-2 <latinesc> leesc in mss 2 Evdochia om. L^L*, îm-

prat om. M^M^ 3 so' A^LM^M^ soruAW 4 Când] Cum JVP, p-
gâni] Turci M^, de la pgâni Chilia i Cetatea AlbL 5 /u-kcAua Ghe-

narie 23 AM^M^ om. L^L^L*, In AL-jVP data se afl la începutul capitolului

6 Adunând] Aducând MWM* Ducând LS de] în L^L^L* 7 orscum- 25

pere MS cari L^L^M^ carele L^L^ carile A2, leom.M' 9 la cetate om. M^,

la miezul nopii A^ 10 desM-M^ d-KsA^ dinsA-L- d-Kns L* dizL^, de^

om. MiM^ 12 hruit] hâritM^ 10-12 Ins Joi — se închinar] i
aa toat zuoa s'au hruit pân în sear, Vineri de diminea ; iar
Joi au ezut pre loc, nu s'au apucat de har, iar când au fost Sâmbt 30

s'au închinat M- i aa a doa zi toat zioa s'au hereuit pân în sar,
iar a treia zi au ezut pe loc, nu s'au apucat de hr, iar când au fost a
patra zi s'au închinat M* 13 au întratM^ 13-14 petrecu A^L 14 i
vesehndu-se L'L-, i ludând A^M^ luda L^L*, i îmblânzia A^L^L^M-

15 pe oamenii L^LS în] din L^L^L* 16 De aci] Deci M^ De acolo M» 35

17 au dobândit M3, Dup cetile ad. dobândi M- 17-18 i aa cu mult
perire amândoao cetile dobândi L^L* 18 de ai si om. L-, moarte i
perire de ai si] vrsare de sânge M^ le dobândi om. M-, care L-L^L*,

întrindu-le] le-au întrit M^
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pârclabi, ca s le grijasc, iar el s'au întors la scaunul

su la Suceava.

Iar în al zecelea an a domnii sale, în anul 6974, Iunie i466

10, au* început a zidi mnstirea Putna, spre slava lui Dum-
5 nezeu i a prea curatei fecioarei Mriei.

Rzboiul ce au fcut tefan Vod cu Mateia, craiul

unguresc, la Bae.

Mateia, craiul unguresc, bizuindu-se puterii sale i me-
terugului su, cu carele pre muli din vecinii si i-au surpat

10 i i-au supus, carele de multe ori rzboae fcea cu Turcii i
cu noroc izbândea, neavând nici o pricin direapt asupra
lui tefan Vod, ci numai ca s-1 supue s fie supt ascultarea

lui, ca s-i fie cuvântul deplin, de care lucru de multe ori se

luda Mateia craiu, c câte rzboae face tefan Vod cu

15 puterea lui le face, i de supt ascultarea lui face izbând, i
vrând de ce se flea ca s arate c-i adevrat, au trimis sol

ca s i se închine tefan Vod, ci tefan Vod n'au priimit.

Mai apoi, vzând Mateia craiu volnicia lui tefan Vod c
nu o poate supune, strângând mult oaste a sa i ajutoriu

20 luând de la alii, au purces în anul 6975 i au tras spre Moldova, 1467

1 ca s le poarte grija s le grijasc L el] tefan Vod M^, s'au

întors înapoi L2 2 su] lui 1-2 scaunul Sucevei LsL^L* 3 Iunie]

Iulie A2L 4 au început tefan Vod 5 Dwp prea curatei ad.

maicei AS feciorii 4-5 spre slava — Mriei] îrrtru lauda prea cu-

25 raii i prea blagoslovitei i slvitei stpâni noastre, nsctoa^ de Dum-
nezeu i pururea fecioarei Mriei M^ 6 Rzboiul lui tefan Vod ce au
fcut UU:\ Mtiia M^ 7 la Bae om. M^ 8 Mâtie M^ Mteia M2,

bizuindu-se] chibzuindu-se M^M^ 9 cu] pre MW, careL^L* 10 sup-

pusM^ pus josM^ biruit supunându-i L^L*, fcea rzboae M^ 11 dreap-

30 tâL2 oin.UU 13 de care lucru] cândM^ 14 craiul unguresc M^, câte

om. M-, rzboae] izbânde A^, fcea L\ cu] toate cu M^ 15 le face]

fcea L\ fcea^L^ i-] i de aciiM2 16 de ce] de ceia ceA^ om.M^,

flea] luda M^ ca s] s A^ s se M- ca s se L^L*, ar^te M^, c-i]

cum este A^, ca s arate c-i] s fac ca s fie L^, soli L-L^L^M^ 17 ca

35 s — Vod^] la tefan Vod s i se închine M^, ci] iar M^, Vod-
om. M^ 18 Mai apoi] Dece M^ volnicie M^ 19 o putea L2, strân-

gându-L^ au strâns M'. mult oaste a sa] oastea sa M^M^ 19-20 i
luând ajutoriu i de la alii A i ajutoriu de la alii luund L^L* 20 în]

la UU, tras] întrat M1M2 eit M^, sprA M^ la L^L* în M^
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i zicea c cu cale merge, ca s duc la scaun la Moldova
pre Petru Vod. i trecând muntele au eit la Trotu Noem-
vrie 19; de acolea luând drumul au sosit la Roman Noemvrie

29, i acolo s'au odihnit pân a aptea zi, prdând i jcuind

;

iar a opta zi, Dechemvrie 7, au ars târgul Romanul, i de aci 5

au luat drumul spre Suceava, prdând i arzând, i silea la

scaunul Sucevei. Mai apoi, socotind ca s nu rmâe vre-un

unghiu nepipit de dânsul, au lsat drumul Sucevei, unde-1

atepta tefan Vod, i la Bae i-au întors calea. i au sosit

la Bae Luni, Dechemvrie 14 zile, i acolea, cum nu vrea avea lO

nici o grije de nici o parte, lsându-i oastea fr nici o paz
la buturi i la przi, unde având tefan Vod tire i prin-

zând limb. Mari noaptea, Dechemvrie 15, au aprins târgul

asupra lor, când ei era fr nici o grije. i fiind ei bei i
negtii de rzboiu, i-au lovit tefan Vod cu oaste tocmit 15

în rvrsatul zorilor, de mult moarte i perire au fcut

într'înii, c ei, nefiind tocmii de rzboiu, nimica de arme
nu s'au apucat ci de fug; nici urma s ia, carii scpa, c
fiind noapte, netiind înctro vor face, în toate prile r-
tcea, de-i vâna ranii în zvoae prin muni, unde vre-o 20

1 merg-fc L^, ca om. M^, la^] în Dup Moldova ad. domn
2 Vod om. AS trecând muntele om. A'P, esit] trecut A^, Totru A-M^
3 de acolo A2LM3, luând drumul om. M^ sosit] mers 3-4 Noem-
vrie 19 om. UUU 4 acolea L^L^L^M^ jfuind LM2 5 Dechem-
vrie 7 om. h-L^U, ars] aprins M^ Romanului L^MW 5-7 i de 25

aci — Sucevei] i au purces spre Suceav s apuce scaonul 7 i
mai apoi socoti ca om. L*IVP 8 de însul de dânsul întreg L*,

drumul Sucevei] calea despre Suceav IVP 9-10 i la Bae — la Bae]

i s'au întors la Bae i au sosit la Bae i-au întors calea la Bae
unde au sosit L^L* i au luat spre Bae unde au sosit 10 i acolo 30

Ia BaeM^, cum] ca cum L^L*, vrea] arL^L^P 11 nici^ om-AW,
nici de o parte de o parte A^M^ de oaste L^L^L*, lsând oastea L^L^

fr de A2L2M2, paz] grij nici paz ci A- 12 i^ om.UL^h^M.^,

prade M^M^ jacuri unde] de care lucru 13 noaptea om.

14 tar de A^^P, ei^] i A 14-15 i negtii de rzboiu om.M^ 16 de] 35

deci L*L5 i IVP 16-17 de mult — într'înii] de au fcut mult moarte
i perire în Unguri 17 c ei fiind netocmii L^L^L*, arm-K A^

18 i niciL2, Dwp s ia ad. nu tia L2L3L*, c] ci L^L* 19 netiind

de nu tia AM^, înctru L*, face] merge A2, în toate prile om. L^L^L*

20 de-i] Deci îi M3, prin] pre în L2 i prin M2M^ unde vre-o — p. 48, G 40

nu în muli om.L^
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12.000 perii s'au aflat. Mai apoi i singur craiul, rnit de
sgeat foarte ru, deabia au hlduit pre poteci de au eit
la Ardeal.

Aa norocete Dumnezeu pre cei mândri i falnici, ca

5 s arate lucrurile omeneti cât sunt de fragede i neadevere,

c Dumnezeu nu în muli, ce în puini arat puterea sa,

ca nime s nu ndjduiasc în puterea sa, ce întru Dum-
nezeu s-i fie ndejdea, nici fr cale rzboiu s fac, crora
li-i Dumnezeu împotriv.

10 Pre aceia vreme având tefan Vod prieteug cu Leii,

au trimis din dobânda sa i craiului leesc pre solii si.

Iar Mateia craiu, dac au scpat, de iznoav gtise
oaste ca s vie asupra lui tefan Vod, ce viindu-i alte greu-

ti despre ara ceasc, s'au întors la Cei cu oastea sa.

15 Intr'aceia i craiul leesc, oblicind c va s mearg Mateia
craiu asupra lui tefan Vod, au trimis soli c-i va da aju-

toriu, de-i va trebui, împotriva lui Mateia, i i-ar fi dat, de

nu s'ar fi prsit Mateia craiu de acel gând.

Pre aceia vreme, Noemvrie în 25, s'au svârit Evdo-

20 chia, doamna lui tefan Vod.

De prdarea Scuilor.

Scrie letopiseul cel moldovenesc c într'acela an.

1 s'au aflat perii L^M^, singur] însui A- om. L^L^LS fu rnit M^M-
2 deabia] abia M^M* cu puini (-neiL-) de (om.L*) abiaL^L^L*, poticiM^

25 o potic L2 potec L^L* 4 ca] pentru 5 s se arate AM-, nea-

dev-kre M^M2 neadevrate ALM^ 7 s nu se ndjduiasc M^M^, înj

întru M2, ca nime — puterea sa om.L 8 -i om. L^L*, rzboae A^M^M^,

s nu facA^L^, nici s fac rzboiu fr caleL^L*, crora] cL^
9 le este L^L*, înpotriv Dumnezeu 8-9 crora— împotriv] c Dum-

30 nezeu celor mândri se pune 'mprotivM^ 10 acele vremi M^, prie-

tinieM^ 11 din] de înL^ pre] penA^ 10-11 Pasajul acesta se afl

m A ca not marginal 12 craiul unguresc 12-13 gtise oaste] se

gtise L^L* 13-14 greotiA^L^L^M^ 14 ceasc] leascLM^ 15 In-

tr'aceia] Atunci M^, i om. UU, oblicind] înelegând 16 sol AL^L^LS

35 c-i] de-i xM^M^ zicând c-i A 17 Mateia craiu LM» 18 acel] acest L',

de acel gând Mateia craiu M^ 19 în 25 a lui NoemvriM^, svârit]

prestvit A^ prist vit A2 19-20 Evdochia om. L^L^L* 21 De] Pentru M^M^
Titlul om. M3 22 cel] cest A om. L^M^
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dup rzboiul lui tefan Vod ce fcuse la Bae cu Mateia
craiu, s'au rdicat tefan Vod cu toat puterea sa, vrând
s-i rscumpere strâmbtatea sa, ce-i fcuse Ungurii când
venise cu Mateia craiu la Bae, s'au dus la Ardeal, de mult
prad i robie i ardere au fcut în ara scuiasc, neavând 5

cine-i sta împotriv, i cu pace s'au întors înapoi fr de

nici o sminteal.

Ci de aceast poveste, ce spune c au prdat tefan
Vod ara scuiasc, cronicariul cel latinesc nimica nu scrie.

Când s'au împcat tefan Vod cu Mateia, craiul unguresc. 10

Deci, dup puin vreme, au încetat vrajba între craiul

unguresc i între tefan Vod, c vzând ei c vrjmaul
lor i a toat cretintatea. Turcul, le st în spate, i de vol-

nicia tuturor întinde mrejile sale ca s-i cuprinz, i ar-
tându-se prieten, cu multe cuvinte de înelciune, i ctre 15

unul i ctre altul, ca s~i poat zdri cap de price i s
înceap zarv, gândindu-se c într'acele amestecturi i se

vor închina lui pentru s le dea ajutoriu, i mai apoi îi va

pleca i supt jugul su, vzând aceast înelciune Mateia
craiu i cu tefan Vod s'au împcat i s'au aezat, i înc, 20

dup pace aezat i legtur tare ce fcur amândoi, au druit

1 dup rzboiul cel moldovenesc a luiL, fcuse] au avut ]VP 2 Vo-

d om. M\ puterea] oastea L^, sa om. 3 Dup strâmbtatea sa L
ad. i prada 3-4 când venise om.M\ când — Bae om. 4 cu Ma-
teia craiu om. A, Dup s'au dus A ad. i el, de] i 5 i^ om. L-, 25

i ardere om. i neavând 6 i om. L^L*, înapoi om. A 8 Ci]

Pentru JVP, de om. M, ce se spune 9 latinesc] leesc în toate

mss 8-9 om. L 10 Gând s'au împcat] Impcciunea lui L^L*, un-

guresc 0771. L^L* 11 Deci dup] Nu peste mult M^, i vrajba L^L^L*

13-14 i volnicieiA i asupra volnicieiM^ ]5 prieten urmeaz în L"^ dup 30

înelciune, cuvinte îneltoare 16 ca s-i poat zdri] ca s-i
zdrasc i s afle i2 om. 17 gândind c A^ socotind în-

tre acele M^M^ 18 pentru] caA^ ajutoriu s le deaL^, i om.

18-19 îi va pleca pre amândoi supt ascultarea sa (luiL^) i supt jugul suL
19 ce vzând aceste înelciuni 21 tare] mare A^, legturi tariM^ 35

ce om. A^ fcuse A 20-21 i înc — druit] i fcur tare legtur
între ei i au druit L^L*

33258 4
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Mateia craiu pre tefan ^'od cu 2 ceti mari la Ardeal,

anume Balta i Ciceul.

De nite Ttari ce au intrat în ar s prade.

Vleatul 6978. 1470

5 Rdicatu-s'au mult mulime de oaste ttreasc i au
intrat în ar s prade, crora prinzându-le de veste tefan
Vod le-au eit înainte, i la o dumbrav ce se chiam la

Lipini, aproape de Nistru, i-au lovit tefan Vod cu oastea

sa, Avgust 20, si dând rzboiu vitejate i-au rsipit, i mult
10 moarte i perire au fcut într'înii, i muli au prins în robie,

i le lu tot pleanul.

De care lucru cunoscu tefan Vod, c ajutoriul nu
de aiurea i-au fost, ce numai de la Dumnezeu i de la prea

curata maica sfinii sale, i cu mare laud i izbând s'au

15 întors înapoi la scaunul su la Suceava.

Când au sfinit tefan Vod mnstirea Putna.

Dac se întoarse tefan Vod de la acei rzboiu cu

noroc ce izbândi pre acei Ttari, spre lauda aceia mul-
mind lui Dumnezeu au sfinit mnstirea Putna, care era

20 zidit de dânsul. Septemvrie 3 zile, întru lauda a prea cu-

2 anume om. L-L^L^ 3 De] Pentru M, s prade o??l L^L* 4 Li A
anul e pus la începutul capitolului, iar în M-^ în cursul lui dup s prade

5 Rdicatu-s'au mult] Venit-au Ml mulime de Ttari L^L^ 6 ca s o

prade L^L^ 6-7 crora — Vod] iar tefan Vod prinzind de veste M-^

25 7 i om.M 8 i-au] i s'auM^, tefan Vod oni.M^ 10 i pre muli A^M',

i-au prins prinse L^, în robie] vii 11 le-au luat A^M^M^, pleanul

tot M^M- 10-11 i prini muli în robie i tot pleanul le-au luat L^L*

12 cunoscând în toate mss 12-13 c nu i-au fost ajutoriu de aiurea

13 i-au fost om. L^L^LS numai om. L^L^, ce de la Dumnezeu numai
30 14 sfinii sale] saA^, i^ om. \-, mari laude VP 15 înapoi om. A^L^

16 mnstirea sa A^ Pentru sfinirea mânstirei Putnei 17 s'au

întors 18 ce-1 izbândi M^M^ 17-18 cu noroc ce izbândi] cu

izbând ce au fcut de au btut 18-19 au mulmit M'^ 19 i a

sfinit 20 de dânsul] de însM^, Septemvrie 3 zile om.M^, întru]

35 spreM-^ aom.^P
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ratei fecioarei Mriei, maicii Domnului nostru lisus Hristos,

la care sfinenie mult adunare de clugri au fost, i singur

Theoctist mitropolitul i Tarasie episcopul dinpreun cu losif

arhimandritul i egumenul Putnei. Zic c au fost la liturghie

arhiepiscopi i preoi i diaconi 64 la jirtvnic. 5

Când au întrat zavistie între tefan Vod i între Radul Vod,

1470 l de arderea Brilei. Vleatul 6978.

Intr'aceia vreme într zavistie între tefan Vod i între

Radul Vod, domnul muntenesc, pre obiceiul firei omeneti
de ce are de aceia poftete s aib mai mult, de nu-i sosi lO

lui tefan Vod ale sale s le ie i s le sprijineasc, ci de

lcomie ce nu era a lui înc vrea s cuprinz. Strâns-au

ara i slujitorii si, i au întrat în ara munteneasc de au
prdat marginea, Fevruarie 27, i au ars Brila, Mari în

sptmâna alb. 15

1471 De tâerea capetelor a nite boeri. Vleatul 6979, Ghenarie 16.

Te tefan Vod. pre Isaia vornicul i pre Negril pa-

harnicul i pre Alexa stolnicul, în târg în Vasluiu.

1 Mriei om. L^LS a Domnului L^L^L*, lui lisus 2 de om. L^,

au fost de clugri LI i singur] i însui L^L^L^P om. A 3 înpreun 20

depreunâ 4 igumenul A^L^ eguminul 5 Dup arhiepiscopi A
acL i episcopi, i^ om. ^P, jertvuicL^ j KrtvenicL^ j-HrUvnec L* 6 Pen-

tru zavistia ce-au întrat M^, Dup Radul Vod L^L^L^M^ ad. domnul mun-
tenesc 7 i pentru arderea Brilei în anul 6978 ]\P, Jn A a7ml e la

începutul capitolului 8 Intr'acele vremi au întrat 9 domnul Mua- 25

tenilorL2 10 aceia] ceM^, s aib om. A^L, mai mult s aibA^ s
lîiai aib MS de] c om. VP, sosk M- sosîa ^P ajunse A ajungea L^L*

11 le^ om. MS s le ie ale sale M^ 12 ce] cele ce M^ i ce A\ s le

cuprinz A^L^M^ 14 Fevruarie 26L3L*L^ 14-15 Mari urmeaz în

dup 'lbâ. 16 a nite] unor L'LS Titlul om. 17 în anul 6979 Ghe- 30

narie 16 Î7ic. L^, Tiat-au M^ 18 Alexe A^L^L*, în târgul Vasluiului

(Vaslui M2) A2M2 om. L'U 17-18 Iar în anul 6979, Ghenar 16, au tiat

tefan Vod pre J^gril pharnicul i pre Alexa stolnicul i pre Isaia

vornicul
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Rzboiul de la Soci, când s au btut tefan Vod cu Radul Vod,
domnul muntenesc. Vleatul 6979, Martie 7. U71

Radul Vod, vzând atâta prad în ara sa, ce-i fcuse
tefan Vod, nu vru s lase s nu cerce strâmbtatea sa.

5 Ci pururea se tâmpl, cela ce va s-i întoarc btaia de

dou ori îl bat, c strângând oastea sa i vecineasc au venit

asupra lui tefan Vod, iar el ca un leu gata spre vânat

de sârg s'au pornit, i la Soci le-au eit înainte, i dând
rzboiu vitejate, Martie 7, nu mai puin de vitejia Moldo-

10 venilor, carii era gata au s moar au s izbândeasc, de

cât de meterugul lui tefan Vod, Radul Vod pierdu rz-
boiul cu mult pagub de ai si, c pre toi i-au tiat, i
toate steagurile Radului Vod le- au luat, i pre muli viteji

i-au prins vii, i pre toi i-au tiat, numai ce-au lsat vii doi

15 boeri de cei mari, pre Stan logoftul i pre ^lircea comisul.

De un cutremur.

într'acela an, Avgust 29, fu cutremur mare de pmânt
peste toat ara, in vremea ce au ezut domnul la mas
ia prânz.

20 Vleatul 6980, Septemvrie 4. 1472

Adus-au tefan Vod pre ]\Iaria din Magop de o au luat

lui-i doamn.

2 Data om. A\ Martie 7 om. 1-2 când — Martie 7 om. L^L*

3 Dwp VodL^L^M^ ad. domnul muntenesc 4 n'au vrutM^, ca s
25 lase M^, s nu-i cerce M^ ci s cerce L* 5 se întâmpl A-L^L^M^

6 strângându-i L^L*, oaste a sa 8 i-au eit L^M^ 9 Martie 7 om.

n\im2i\ in toate mss, puini AL^M^, de] den L* 10 de o??i. M^ 11 iar
Radul Vod M2, au pierdut M^ 12 c muli au pgubit de ai siL^
13 toate om.lJ, viteji om. M 14 i-^ M^ pre doi M^ doi viiM*

30 14-15 doi boeri de cei mari vii M^ 15 pre^ om. M^ i pre] i L^, comisul]

cpitanul 16 Dup cutremur M^M^ ad. mare ce au fost, 2'itlid om. M^
17 Intr'acesta M^, Avgust 20 L^L*, fu] s'au fcut un M^ de pmânt
om. 18 vreme L^M^ 19 la] deM^ 20 Iar în anul inc.^P, Septem-

vrie 14 M3, Septemvrie 4 om. AL, Jn L-L*^! data nu e ca titlu 21 Au
35 adusAL'M\ Mrie M^, Mangop A^ Magopi L^M^M^/ luat-o A^M^ 22

lui-i] lui A^ sie M^M*
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Al doilea rzbolu a lui tefan Vod cu Radul Vod la

1473 Izvorul Apei. Vleatul 6981, Noemvrie 8.

tefan Yoda, fiindu-i aprins inima lui de lucruri vite-

jeti, îi prea c un an ce n'au avut treab de rzboae c
are mult scdere, socotind c i inimile voinicilor în rzboae 5

trind se ascut, i truda i osteneala cu care se deprinsese

este a doua vitejie; strânse de iznoav oaste, i lu pre Bs-
rab Laiot ca s-1 duc la ara munteneasc, s-1 pue domn.

lani socotete, c supt un copaciu bun câi se mistuesc.

sau cât laud îi adaoge nu numai purttoriul ce i ara, lo

când nvlea la dânsul i la ar i domnii cei streini s-i

duc la domnie, i cu ajutoriul lor era cu ndejdec vor izbândi.

i intrând tefan Xoda în ara munteneasc, se gtea
s dea rz])oiu Radului Vod, ce vzând Radul Vod c nu-i

va putea sta împotriv, în 18 zile a lui Noemvrie au dat 15

dos cu oastea sa, i s'au dus la scaunul su la Dâmbovi.

Aicea s socotim.

C iat c letopiseul cel latinesc nu spune c s'au btut
3 zile rzboiul, de aci s fie dat dos Radul Vod, ce spune

c, dac au vzut c nu va putea sta împotriv lui tefan 20

1 Pentru rzboiul al doilea M^M^, cu a (al A2) Radului A^L^ 2 No-

emvrie 8] Iulie om. M^M^ 3 -i om. L^L^L^M^, inema aprins de A^
lucrurile A^. având inem aprins spre lucruri 4 rzboiu AL^L^L^

5 scdere] pagub >P, rzboiu iSP 5-6 trind in rzboae L^L* 7 este]

oastea strâns-au derept aceia strânse A^ de care lucru strânse M^, 25

oaste de iznoav M^M*, au luatM^ luând L^L^ 7-8 Numele Bsrab
s'a transmis în mss sub diferite forme: Bsrab, Bsrab, Basarab,
Basarab, cari nu sunt îns întrebuinate consecvent 8 Laiot L^M^M^
la] înM3 9 lani] laL'L^M^M^ amisluescM^M^ adpostesc A2 10 i
nu numai M^, ce] înc 11 când om. M-, nvlea] nzuia ]\P, i 30

la ar om. M^, ca s-i A^ 12 Dup domnie ad. la alt ar, lor]

lui U {in care lui a fost corectat din lor) L*M2 lui Dumnezeu îi om. M^,

c vor isprvi i vor izbândi A^ 14 s dea] deAL^L^ {in care s a fost

adogat în urm), ce] deci 15 Luna i ziua om.M^, în L*L^ sunt

dup oastea sa 16 dosul AL2L* 18 C om. M^, iat om. A^M^M^MS 35

c2 om. A^L^L^yi^^PM* 17-18 Aici socotete c cronicariul cel latinesc

nu scrie c L»L* J. 19 dosul AL2LS spune] scrie L^L* 18-20 nu spune—
vzut c] spune c dac au vzut Radul Vod c^P 20 nu le vaA^,

înpotriva M^M^
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Vod, au fugit la cetate. Iar letopiseul nostru scrie c, dac
au sosit tefan Vod la margine, Noemvrie 8 zile, au îm-

prit steagurile otii sale pre INIilcov, i de aci s'au împreunat
cu Radul Vod, Joi, într'aceastai lun în 18 zile, la locul ce

5 se chiam Cursul Apei, i dând rzboiu vitejate de amân-
dou prile, s'au btut acolo pân în sear; aijderea i
Vineri i Sâmbt toat ziua pân în sear. Iar noaptea

spre Duminec au lsat Radul Vod toate ale sale în tabr,
i au fugit cu toat oastea sa la scaunul su la Dâmbovi.

10 Iar tefan Vod s'au pornit dup dânsul cu toat oastea

sa, i într'aceast lun în 23 au încunjurat cetatea Dâmbo-
vi, i într'aceia noapte au fugit Radul Vod din cetate,

lsând pre doamn-sa Mria i pre fiic-sa Voichia i tot

ce-au avut, i s'au dus la Turci. Iar tefan Vod, Miercuri

15 în 24 ale acetii luni, au dobândit cetatea Dâmbovi, i au
întrat într'însa, i au luat pre doamna Radului Vod, i pre

flic-sa Voichia o au luat ie doamn, i toat avuia lui i
visterile i vemintele lui cele scumpe i toate steagurile lui.

i acolo s'au veselit 3 zile, i de aci s'au întors la scaunul su
20 la Suceava, dând laud lui Dumnezeu, iar pre Bsrab Yoda

l-au lsat domn în ara munteneasc, i au dommit o lun.

Iar Radul Vod au nzuit la Turci, ca s-i poat
scoate ajutoriu de la împratul Turcilor, i s-i rscumpere
domnia cu puterea lui.

25 Iar tefan Vod, dac au sosit la scaunul su la Su-

ceava, au trimis la craiul leesc soli, vestindu-i de rzboiu
cu noroc ce-au fcut împotriva Radului Vod, flindu-se c

1 citate 4 Joi Noemvrie 18 5 chiam] ziceM^ 5-6 de

îmbe A^L^UM^ 6 pân în sar s'au btut acolo 7 toat ziua om,M^
30 9 sa om. M M^ 11 sa o?n.M. într'aceastai APM^ 11-12 Dâmboviii L^L*

12 din] dc în 13 ls A^L^L^ {în a fost corectat posterior In:

lsând) l^ându-i 14 Miercuri om. M 15 ale] a om. M^M^
17 o om. A^L^L*, luat-o AL^L^L^M^ ie] lui A^ lui-i avuia] ave-

rea 18 vistereleM^ visteriile A^L^L^L*, hi A^ \is\eri\e urmeaz dup
35 scumpe, i toate vemintile A^, vemintele] hainele 19 de aci]

apoi L*L^ s'au întors înapoi AL^, la scaunul su om. 20 laud] sla-

v L2, Basarab-K Laiot-K jVP 22 poate A^ 22-23 ca s-i scoat 23

împratul turcesc 24 lui] lor 26 sol AL^L^L*, vestindu-i] ves-

tind M2 dându-i veste jVP, rzboiul M^M^ 26-27 vestind de rsboiu ce-au

40 fcut cu noroc L'L* 27 flindu-se] ludându-se A^
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i cetatea si scaunul Dâmbovia cu toat avuia i-au luat,

clinpreun i doamna i fiic-sa. i au trimis i la craiu din

dobânda sa, nu pentru c doar au fost datoriu s-i trimi,
cum zic unii, c au fost supus Leilor, ci pentru s-1 aib
prieten la nevoe i la treab ca aceia de-i va veni asupr, 5

cum s'au i tâmplat, c atuncei i-au venit veste cum Radul
Vod au intrat în ara munteneasc cu oaste turceasc, i
aciiai au trimis ali soli, de au poftit oaste intr'ajutor împo-

triva Radului Vod.

Rzboiul Radului Vod cu a lui Bsrab Vod. 10

Radul Vod, dac au luat ajutoriu de la Turci, au intrat

în ara munteneasc cu 15.000 de Turci, fr ali lefecii ce-i

adunase, i au dat rzboiu lui Bsrab Vod, Joi, Dechem-
vrie 23, i l-au rzbit pre însul i toat oastea lui, carele,

vzându-se împresurat de vrjmaii si, au nzuit iari la 15

Moldova la stpânu-su la tefan Vod.
Iar Turcii s'au pornit pre urma lui Bsrab Vod,

i au venit pân la Bârlad, i au sttut ca un zid, Vineri,

Dechem.vrie 24, i aa au slobozit nvrapii si, de au prdat
toat ara, i de aci s'au întors prin ara munteneasc, i 20

s'au dus înapoi.

1 Dâmboviii M^NP, avuia] averea 2 depreun L%P, si din-

preun L^L*, i^ pre L^L^M^, Dup doamna A^L^ aci sa, iar L^L* aci. lui, i^]

cuM^, i2 preA^L^L^M^, Dw^d fiic-sa L^L* arf. i-au luat, i lui craiu L3L*M3
i craiului M2 3 pentru om. M^, i-au fost AL^L^L^M^, ca s-i A^ 4 supt 25

pus Ml, ca s-1 A^ -l om. 5 la vreme de nevoe M^M-, vini asu-

pr-iîVP 6 i o???.MiM2, întâmpIatA^ atunceaAL, i-au i venit A^L^L*

8 i ali A2, Dup soli ad. la craiul, oaste om. M, într' om. yp, s-i

dea ajutor 10 a lui om. L^M^, lui om. 12 munteneasc] româ-
neasc IVP, lefegii L^M^ lificiiA\ -i 07/1. AL 13 Vod om. L^^'L* 14 pre

dânsul A^L^L^ om. si-] cu M^, insul i] însui M^M^ i pre toat A 30
15 de toi vrjmaii M^, iar M2 16 la^ om. A^L^UMm^ 17 Iar]
Atunci 18 pân om. L^, i2] de AL, i Vineri L^ 20 de aci] apoi A\
prin] pri în A- pre înL- pren L^L^ 20-21 de aci — înapoi om. M^M-, i
s'au dus înapoi om.
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Iar craiul leesc au trimis jjre Domjjekii, caleleanul

de Belz, i pre Sohodolskii, ca s-i poat împca mcar pân
la o vreme cu Radul Vod, ce s'au trgnat vremea pân
într'alt an, i au învat craiu, de va trebui oaste de grab

5 s rdice Buciakii toat leahta Podoliei, s mearg într'a-

jutoriu lui tefan Vod.

Când au luat tefan Vod cetatea Teleajenului, i când s'au btut

cu plu i cu Ungurii, mai apoi i cu Bsrab.
Vleatul 6982, Octomvrie 1. 1474

10 Au luat tefan Vod cetatea Teleajenului, i au tiat

capetele pârclabilor, i muerile lor le-au robit, i muli i-

gani au luat, i cetatea au ars.

într'aceiai lun în 5 zile, fu rzboiu în ara munte-

neasc cu Ungurii i cu plu, i cu ajutoriu de la Dum-
15 nezeu au biruit tefan A^od i au btut pre Unguri.

Intr'aceiai lun în 20 de zile, au rzbit i pre Bsrab.

Rzboiul lui tefan Vod, când s'au btut cu Turcii la

Vaslulu, la Podul înalt. Vleatul 6983. 1475

într'aceia vreme Mehmet, împratul turcesc, armând

20 1 Dobekii -skii L^L^L^, cteliaiiul catalan casteleanul M*
1-2 casteleanul de Belz om. AL 2 Suhodolskii M2M* Soholdokii L^L^

3 ce] i M2, trgnat] lungit cu Radu Vod— vremea om. 4 în-

tr'alt] la alt AS de va] de ari^P 5 s rdici A^, lahtaL2M2, toa-

t PodoliaM3 7 TeleajiniiM^ Telejenului Teleajenul ASL^L* 8 cu

25 plu Vod cu Ungurii M^^VP cu Ungurii cu plu Vod ^P 9 Oc-

tomvrie 5 A, Octomvrie 1 om. L^L^L*, I?î L^M^ data e la începutul capitolului

10 Teleajenul UU^im^ Telejinii 11 i pre muerile 12 o au M^M^,

ars-o AL1L2M2 13 într'aceia într'aceasta M^, au fost 14 -
plu Vod M3, ajutoriul AUUUyi\ de la] lui A 15 biruit] izbândit M^,

30 Dup Unguri M-^ ad. i pe plu cu rzboiu 16 i o??i. L^L^L*, B-
srab VodM2 17 când s'au btut o?7i. L3L*M3 17-18 la Podul înalt

cu Turcii A^ 18 In L^M^ anul e la începutul capitolului 19 Mah-
met în anul 6983 Sultan Mehmet înc. M\ înarmând L^L^ în-

tr'armând având M2M*
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120.000 de oaste a sa i oaste ttreasc i munteneasc s
mearg cu Radul Vod, au trimis asupra lui tefan Vod.
Iar tefan Yoda având oastea sa gata 40.000, i 2000 de Lei
ce-i venise într'ajutoriu cu Buciakii de la craiul Cazimir,

i 5000 de Unguri ce-i dobândise de la Mateia, craiul un- 5

guree, le-au eit înainte din sus de Vasluiu, la Podul înalt,

pre carii i-au biruit tefan Vod, nu aa cu vitejia cum cu

meterugul, c întâiu au fost învat de au pârjolit iarba

petiutinderea, de au slbit caii Turcilor, cei gingai. Deci,

ajutând puterea cea dumnezeiasc, cum se vrea tocmi voia lo

lui Dumnezeu cu a oamenilor, aa i-au cuprins pre Turci

negura, de nu se vedea unul cu altul, i tefan Vod tocmise

puini oameni despre lunca Bârladului, ca s-i amgeasc cu

buciune i cu trâmbie, dând semn de rzboiu. Atuncea oastea

turceasc întorcându-se la glasul buciunelor, i împiedecându-i 15

i apa i lunca, i acoperindu-i i negura, tind lunca i
sfrâmând ca s treac la glasul bucinilor, iar dindrt
tefan Vod cu oastea tocmit i-au lovit. Joi, Ghenarie 10 zile,

unde nici era loc de a-i tocmire oastea, nici de a se îndirep-

tare, ci aa, ei în de sine tindu-se, muli perir, muli prini 20

de pedestrime au fost, ce i pre aceia pre toi i-au tiat, unde

apoi mgle de cei mori au strâns. i muli pai i sangeagi

1 de om. UL\ oastea sa A^L^L\ oastea sa 120.000 M^M* oaste 120.000

de oameni 3 gata om. A, i Lei 2.000 L*L^ 3-4 oaste gata 42.000 de

(de om.M^) Lei ce-i venise M^M^ oaste gata 40.000 i Leii ce-i venise M'^ 25

4 cu Buciakii 2.000 M^, Cazimir craiuM=* 5 5.000 de om.M^ 6 Dup
unguresc ad. 5.000, înainte (-t-fe A^) Turcilor A 7 aa] atâta A^ cum]
ci mai mult A^ 8 de au pojrit A^ de au pojoritL^ de au fost pârjolit M%P
9 petutinderea L* petitindirea L^L^M^ pretitindinea A- pretiutendenilea A^

peste tot locul M^, Deci] i apoi 10 ajutorind A^, i puterea M^, 30

cum vrea iVPM2 12 o negur M^, de] cât M^, cualaltM^, i om.M^W^
13 puinei M^, despre] preste A^ peste L^L* pespre L^ spre L^ 14 bu-

cineA^M^ buciune 15 bucinelor A^M^ bucenelorL* 16 i lunca]

denpreun cu lunca MW, i negura acoperindu-i AL 16-17 tia i
sfrâma lunca s M"* 17 sfrâmând u-se L-'LS iar dinapoi AMar din- 35

dos M3 18 i-au lovit tefan Vod cu oaste tocmit Joi — zile om. AL
19-20 îndreptare L^L* îndirepta A^ îndrepta A^, de ai tocmire — îndireptare

om.M^M^ 20 au peritM^ 20-21 muli (i muli M^) fur prini de pe-

destrime M^M^ i muli prinser vii pedestrimea 21-22 apoi unde de

cei mori mngle le-au strâns M-, 22 apoi] pe urm A\ le-au strâns MS 40

sangeiA^L^ sngegiL^ sangegiMS apoi — i om.M'^
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au perit, i pre feciorul lui Isac paa, dup ce l-au prins viu,

l-au slobozit, i pucile le-au dobândit, i steaguri mai multe
de 100 au luat.

1 Isan Al 2 steagurile M\ mult A^L^L^M^M^ 3 si-au luat A^
5 om. M^M-, Dup au luat M continu povestirea rzboiului in chipul ur-

mtor: Dac i-au btut pre Turci, ei de la Podul înalt au luat pen pduri
i au eit unde purcede apa Smilii,în inutul Tutovei. Acolo în legea lor au
dat laud lui Dumnezeu c au scpat i au eit la lume. Iar tefan Vod
pornitu-s'au dup dânii cu ai si Moldoveni, i cu 2.000 de oaste leasc

10 ce i-au fost într'ajutoriu. si i-au gonit pre Turci pân i-au trecut iretul
la lonti, unde se pomenete i astzi Vadul Turcilor. i acolo dea-
supra iretului, la movila cea mare a Tecuciului, odihnind 3 zile, i-au

venit veste de la starostii de Crciuna, ce-i zic acmu Putna, cum Radul
Vod vine cu oti asupra lui tefan Vod fr veste. i întristându-se

15 tefan Vod, cu cine avea cu ai si au rpezit la ostai de-i strângea

de sârg. Intr'aceia au sosit i endrea hatmanul, cumnatul Iui tefan
Vod, cu o sam de oti ce-au fost rmas înapoi ; îndat i Coste p-
harnicul cu alt sam de oaste, ce-au fost gonit pre Turci de i-au fost

trecut iretul, au sosit. i având bucurie tefan Vod de ai si, cum se

20 aflar pregiur dânsul la loc de grije, îndat rpezi pre endrea hatma-

nul înaintea otii munteneti cu puinei slujitori ca'n chip de straj. i
dând pe oastea munteneasc, muli pre puini, fur biruii de oastea Ra-
dului Vod. i acolo perit-au i endrea hatmanul, mai jos de Râmnic,

unde s'au pomenit mult vreme Movila endrii, i l-au dus de l-au în-

25 gropat în sat în Dolheti, lâng tat-su.
înelegând tefan Vod cum c adevrat Radul Vod, domnul mun-

tenesc, i cu oastea sa îi vine asupra, Ghenarie în 13 zile, au trecut

6 ei de la — pduri] au luat în gios de la Podul înalt pen pdure
7-8 Acolo au dat laud lui Dumnezeu în legea lorM^M* 8 c au scpat—

30 la lume] c s'au vzut eii la lume M^ 9 s au pornit M^M*, cu Mol-

dovenii si i acea 2.000 de LeiM=^ 10 ce i-au fost într'ajutoriu o;/i. M^
i o?n. M2, i-2 om.M^ 11 Ineti M^, unde se chiam Vadul Turcilor

i pân astzi M^^ 12 au odihnit M^, i i-auM^ 13 starostea M^M*,

acumM2, cum] c M^ 14 i oîtz. M^ 15cu2om.M-, oteni M^ 16 In-

35 tr'aceia] Atunci M^ endr^M^ endri M^ andr-fcM^ andruM^ 17 i
îadatM^, Costi'M2 Coast M^ 18-19 cu alt— iretul] cu alte oti ce

gonise pre Turci de-i trecuse iretul M^ 19 având] aflând M^ 20 pre-

giur dânsul] pre lâng dânsul M^ toi pregiur el M^ loc ae nevoe i de

grije M3, i îndat M2, au rpezit M^, endre M^ 21 puintei M^ pu-

40 ini M2. ca în 22 pe] peste M^ de M^ 22-23 munteneasc — Vod]
Radului Vod fur biruii de Munteni M-^ 23 au perit M^ ^ndr-k M^
24 unde mult s'au pominit M^ 25 Dolhneti M^MS în beserica din

Dolheti M^ 28 Iar înelegând M^. cum om. M^, c cu M^ 26-27

domnul muntenesc si om. M^ 27 Ghenarie în 13 zile urmeaz înlsi'^

45 (lup iretul p. 59. lO, tricul M-
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i îiitr'aceia laud i bucurie au zidit biseric în târg

în Vasluiu, dând laud lui Dumnezeu de biruin ce-au fcut,

i de aci s'au întors la scaunul su la Suceava, cu mare
pohval i biruin singur de la Dumnezeu de sus, eindu-i

înainte mitropolitul i cu toi preoii, aducând sfânta Evan- 5

ghelie i cinstita cruce în mâinile sale ca înaintea unui îm-

prat i biruitoriu de limbi pgâne, de l-au blagoslovit.

Atuncea mare bucurie au fost tuturor domnilor i crailor

de prin prejur de biruin ce au fcut tefan Vod.

iretul, i mai sus de Râmnic le-au fost rzboiul, i dând rzboiu vitejete 10

despre amândou prile, mult pagub s'au fcut, i cu vrerea Iui Dum-
nezeu fu izbânda Ia tefan Vod, c pierdur Muntenii rzboiul. Dat-au

tefan Vod otii sale voe s prade în trei zile cât vor [)Ulea în ara
româneasc, i prdând adus-au mult dobând ostaii. i zbvind tefan
Vod acolo pân a se strânge ostile toate, aducând i pre muli din boerii 15

rii româneti i alte capete oameni de frunte acolo, au pus pre ai si
boeri i oameni de cinste de au vorovit i au tocmit, de au desprit
din Milcovul cel mare o parte de pârâu, ce vine pre lâng Odobeti i
trece de d în apa Putnei, i pân astzi este hotarul rii Moldovei i
a rii româneti acel pârâu, ce se desparte din Milcovul cel mare. Iar 20

mai înainte au fost având rile amândou pricin, c ara româneasc
vrea s fîe hotarul su pân în apa Trotuului, iar Moldovenii nu-i

lsa, pân au vrut Dumnezeu de s'au tocmit aa. i au luat tefan Vod
cetatea Crciuna cu inut cu tot, ce se chiam inutul Putnei, i I-au lipit

de Moldova, i au pus pârclabii si pre Vâlcea i pre Ivan. 25

4 pohfal L^L*, de Ia singur L*L^ de Ia însui 6 mânule L-L'L*

7 de^] a.L- 1-9 M prelucreaz astfel acest pasaj: întorsul lui tefan Vcdâ

cu otile. Mergând tefan Vod cu otile pre apa Bârladului în sus, atuncea

plcându-i locul între Bârlad i între apa Vasluiului, si într'aceia laud
i bucurie de izbând cu noroc, ce-au biruit pre Turci i pre Munteni. 30

10 le-au fost — dând] i-au datM^ îl despre amândou] i de

îmbeM^, pagub] vrsare de sânge M^ 12 fu] rmps-auM^ Ia] luiM^
c] iarM^, Muntenii pierdur M% Pentru aceia lucru dat-au M^
13 voe otii saleM^ 14 otaiiM^ otenii adus-au mult dobând M^
16 alte capete] ali M^ 19 într'apa M^M-. i^ acela ad. M^, hotar M^ 35

20 a om. M\ acel pârâu — mare om. M^ 21 mai nainteM- mai inte M',

au fost— pricin] era price între amândoao rile M 3, româneasc] mun-
tineascM^ 22 într'apa M^M- 25 pre- om.M- 27-28 Titlul om.^P
28 Atunci întorcându-se tefan Vod i mergând pre apa M 3, atuncea]

i M^ 29 între Vasluiu M^, i2 om. M^ 40
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i îiitorcându-se ajutoriul craiului leesc acas cu mult
dobând, au trimis tefan Vod solii si de i-au dus 36 de

steaguri, artând vitejia ce au fcut, i i-au mulmit de

ajutori u.

5 au început a zidi biserica sfântului loan Prediteci, în târg în Vasluiu,

dând laud lui Dumnezeu de biruin. Pre urm au fcut i case dom-
neti, cum se cunosc si pân într'aceste vremi. i odihnind tefan Vod
acolo cu ostile sale, i râvnind cu nevoin a se zidi biserica, i alte lu-

cruri ce arat c au fcut mai pre urm.
10 1 i] Mai apoi AL. acas om.M^, acas ajutoriul M2, al craiului

ajatoriu acas L% ajutoriul craiului înapoi acas în ara leasc L'L*

2 solii si om.A^ 2 de au dus L^M^M^ 3 i om.L^ 3 i mul-

mindu-i L^L^ 4M adaog aci un nou capitol: Pentru nete CzacI ce-au

vinit în ar s prade. într'aceia vreme odihnind tefan Vod la Vasluiu, i-au

15 venit oicari de sârg de la Soroca, cum Lobod i Nalivaico, hatmanii

czceti, au întrat în ar i prad. Deci tefan Vod neputând suferi

pre neprieteni a-i lsare s strice ara, ce îndat cu ai si, cu câi era,

i-au cutat a merge, unde s au i tâmpinat cu acea oaste czceasc pre

Râut la Grumzeti, fiind Cazacii în prad rchirai, i lovindu-i noaptea

20 fr veste fur biruii Cazacii. Atuncea i Lobod, hatmanul czcesc,
fu prins de oastea lui tefan Vod. i gonindu-i spre Nistru, Nahvaico

hatmanul i cu o sam de Cazaci au dat s treac Nistrul, i muli s'au

înecat, i un polcovnic al su vestit Jora acolo s'au înecat, i ali muli

;

i astzi este de pomenit acel loc de-i zic Vadul Jori.

25 De acolo s'au întors tefan Vod i au desclecat târgul Iaii, i în

lauda lui Dumnezeu au început a zidi biserica marelui mucenic i ciu-

dotvore Necolai. i de aci s'au întors la scaunul su la Suceav, cu

mare pohval i biruin de la singur Dumnezeu de sus, eindu-i îna-

inte mitropolitul cu toi preoii, aducând sfânta EvangheHe i cinstita

30 cruce în mânule sale, ca înaintea unui împrat i biruitor de limbi p-
gâne, de l-au blagoslovit. Atuncea mare bucurie au fost tuturor domnilor

5 sfetiM^ lui sfetiM^ 6 de biruin om.lsP, Pre urm — case] ce

au fcut i pre urm case înc mai pre arm au fcut i case

7 cum] precum M^, într'aceste vremi] astzi M-^ 8 cu otile sale acolo

35 13-14 Titlul om. M^M^ 14 într'aceia vreme om.M^ 15 de sârg oi-

cari 16 Deci] Iar M3 17 neprietenii si M^, ceoj/i.M^ 18 tim-

pinatM2 20 fur] rmaser M^, Atuncea o^ri.M^ 21 oastea] ostaii M^,

iar Nalivaico M2 23 unde i un M^, vestit a lui anume Jura acolo

om. M3, alii M2 24 i] pentru aceia de-i]ce-iM2, JuriM^ 25 i
4-0 de acolo 26-27 marelui i cidotvore NicolaeM^. a zidire beserica lui

Sfeti NicolaeM3 25-27 i?? M^^PM* cuvintele ele la i în lauda — Necolai

sunt scrise cu rou, ca si titlurile 27 aci] acolo \P, s'au întors] au

mersM', su] luilVP ' 28 pohfal 31 de] si
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Rzboiul iui tefan Vod, când s au biut cu Mehmet beg,

împratul turcesc, i cu Muntenii la Valea Alb.

6 Vleatui 6984.

Vzând împratul Mehmet beg cât pagub au avut

în oastea sa de la tefan Vod, gândi singur cu capul su 5

s mearg s stropasc ara Moldovei, i s-i ia cetile
înapoi, Chilia i Cetatea Alb, carele fusese mai nainte pre

mâna lor. Acolo tefan Vod mult au nevoit s nu-1 lase s
treac Dunrea, ci n'au putut, c Ttarii de o parte, Turcii

de alt parte cu oaste fr numr ce venise, ci au dat cale lO

Turcilor i s'au apucat de Ttari, i pre lesne btându-i, i-au

gonit pân la Nistru. Vrea da rzboiu i Turcilor, ci vzând
atâta trie cu împratul, i mulime de oaste, cu pedestrime

muli i cu puci, i înc il sftuia boerii ca s se dea la loc

strâmt, ca de nu vor birui, s se apere i s n'aib smin- 15

i crailor de prin prejur de biruin ce au fcut tefan Vod. i dac
s'au aezat Ia scaunul su la Suceava, în lauda lui Dumnezeu au în-

ceput a zidi o înfrumuseat mnstire Sfeti Dimitrie, ce este înaintea

curii domneti. i s'au cununat cu doamna Voichia, tata Radului Vod,
iar pre maic-sa cu mare cinste o au trimis la domnu-su, la Radul 2'

Vod, în ara româneasc.
1 Rzboiul lui] De {omL^L*) cumplita btae a luiL-L^L*, când s'au

btut om. L^L* 2 MahmetMiAP, Beg om.L\ Mehmet Beg] sultan

Mehmet împratul Turcilor L^M^M^ 3 In A anul este La începutul ca-

pitolului 4 împratul] sultan M^, MahmetM^M^, Beg07n. M^ 5 de 2

om, M2, gândi] au socotit M^ singur] însui A-, su] lui A\ cu capul

su om.M^ 7 carele L^M^ 8 mânule M, Acolo] i aa au purces

cu mulime de Turci unde M^, s'au nevoit M^ s nu-i L^M^ 8-9 s
treac Dunrea] la trectoare M^M^ 10 cu] c A^, ce om. L^L^L*, cu

oaste — au dat] nvlind i-au cutat numai a da M^ 11 btându-i] :

biruindu-iM 12 i vrea M^M* 13 trie] ttr-Kme M^M^ -r.T.me M^,

pedestrime] pedestri M^P 13-14 mulime de pedestrime oaste lui muli
i cu puci ci îl sftuia 14 muli om. AM% înc îl] în cât L^L^L^,

ca om. A»M^ s-i deaM^M^ 15 strimt A^L^M^, ca om M^, n'or bi-

rui nu-i vor putea birui M^ încai s se apere M^ î

16 de] pentru M3 17 1a^]înM2 18 înfr-Kms-bat M^ 19 încu-

nunat M\ doamn-sa 20 Dup maic-sa ad. doamna Radului

A'od, la- 0)/i. 21 româneasc] munteneasc
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teal, întorsu-s'au de s'au dat spre muni, unde i-au ales

loc de rzboiu la strâmtoare la Valea Alb, unde se chiam
acum Rzboenii, de pre acel rzboiu ce au avut Moldovenii

cu împratul Turcilor. i pedestrindu-se oastea ca s nu n-
5 djduiasc în fug ci întru arme, i-au dat rzboiu, Iulie 26,

i mult vreme trind rzboiul neales, de îmbe prile oste-

nii, i Turcii tot adogându-se cu oaste proaspt iar Mol-

dovenii obosii i neviindu-le ajutoriu nici de o parte, au
picat, nu fîetecum, ci pân la moarte se apra; nici biruii

10 dintru arme, ci stropii de mulimea turceasc, au rmas
izbânda la Turci. i atâta de ai notri au perit, cât au înlbit

de trupurile celor perii poiana, unde au fost rzboiul. i
muli din boerii cei mari au picat, i vitejii cei buni au perit

cu totul atunci, i fu scârb mare în toat ara, i tuturor

15 domnilor i crailor de prin prejur, dac auzir c au czut
Moldovenii supt mâna pgânilor.

într'acel rzboiu au czut tefan Vod de pre cal jos,

('i Dumnezeu l-au ferit de nu s'au vtmat.
Iar Turcii s'au întors spre Suceava i au ars târgui,

20 i de acia s'au întors înapoi, prdând i arzând ara.

Mai apoi, dup eirea neprietenilor i a vrjmailor din

ar, dac au strâns tefan ^'od trupurile morilor, mo-
vile de cei mori au fcut, i au zidit deasupra oaselor o

1 întorsu-s'au] Deci s'au întors M^M* Deci tefan Vod vzând aa
25 întorsu-s'au (s'au întors A'^) A, s'au dat] au intrat IVP 3 Rzboenii] Rz-

boiul Anii 4 cu împratul turcesc A cu Turcii 2-4 în L*L^ cuvin-

tele de la unde se — Turcilor sunt Intre parenteze 5 în] de Ml întru]

în L-L^L* numai la 6 despre amândoao prile L^L^L* 7 tot

om. M^M-, iar] i A^ 8 de nici o parte A 9 necum 10 de în-

30 tru L2 din M^, mulime mulimea Turcilor 1 1 izbânda] dobân-

da KUL\ atâta] atâea A'L^M^ de ai notri] de muli W% au nlbit M^JVP

12 de om. L2, celor] de acelor A^, poiana] locul L^L^L*, poiana wrmeaz
AIVPM^ dup înlbit, unde] pân A 13 toi au perit 13-14

au perit cu totul atunci om.M. 14 în] aA^M^^P 15 au auzit I\P

35 17 într'acest A^L^L* 13 ci] i A, de] i AL2L'LS nu s'au vtmat]
n'au czut la mâna lor M^MS s'au vtmat o??i.I\P 19 Iar] i M'^,

spre] la AP 20 de acia] apoi \P, întors] în vârtejit APM^ vârtejit AP
21 Mai apoi — vrjmailor] Iar dac au eit neprietenii M^ 22 dac
om.^V, strâns-KM^ 22-23 movil AL^L^M^Ml movile de cei mori

40 om. L^, au fcut movil de cei mori M^, morilor — au fcut] celor mori
movil M-^ 23 i pre urm i-au zidit A
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biseric, unde trete i pân astzi întru pomenirea acelor

suflete.

Scrie letopiseul nostru c, dup poticala lui tefan Vod
ce au pierdut rzl^oiui, de sârg au strâns oastea ce au putut

de grab, i s'au dus dup Turci, i i-au ajuns trecând Du- 5

narea la vreme de mas, i lovindu-i fr veste i-au speriat

de au plecat a fugi, lsând pleanul i tot ce au fost prdat,
iar tefan Vod le-au luat pleanul tot, i s'au întors înapoi

cu izl)ând.

Scrie la letopiseul nostru c, la acest rzboiu ce au 10

fost la Xalea Alb, au fost i Bsrab Vod cu Muntenii

venit într'ajutoriu împratului turcesc, pre carele toi domnii

de prin prejur îl cuvânta de ru, zicând c n'au fost într'a-

jutoriu crucii i cretintii, ce pgânilor i dumanilor.

Iar la letopiseul cel latinesc de izbânda lui tefan 15

Vod; ce au scos pleanul i prada la Dunre de la Turci, i
de Bsrab Vod cu Muntenii nimica nu scrie, înc i alte

semne multe nimica nu le însemneaz, carele nici unele n'am
vrut s ic lsm, ce toate care la locul su le-am tocmit.

Rspunsul altor senine. 20

1477 \'leatul 6985, Noemvrie 8, pristvitu-s'au Theoctist, mi-

tropolitul de Suceava.

1 unde] ca^eM^ pân om. A^L 1-2 acelor suflete] sufletelor AL^L^L*

4 oaste \P 5 de grab, i s'au dus] i de grab au purces (pornit M*) M^M^
6 la] în masa] sear L^L^L* miaz zi 7 de] i M^, plecat] cu- 25

latA^L^, pleanul i tot] tot pleanul nalt M2, fost o??i.AL 8 luat] apu-

cat A 10 W om.L, acest] acelM^ 11 Vod] venit APM^ 12 ve-

nit] viind A^ au venit L om. M^VP, împratului turcesc] Turcilor 13

cuvânta] gria M2 14 si cretinilor 15 la 0771. A^L^M^M^, celom.NP
17 înc] i înc A i nicîL'^ îns 18 multe] mai mrunte mai 30

multe i mnunte mai mari i mai multe i mrunte M^, Dup mul-

te L^L* ad. ce s'au fcut, nimica 077i. L*L^ le o?7i. însemneaz]
scrie L^L*, careL^ 18-19 n'am vrut s le lsm] nu lem trecut

19 toate 0771. M2, carele L^, ce carele toate M\ le-am tocmit] le în-

tocmim Um însemnat precum arat mai giosM'^ 20 Titlul om. L^L^P 35

21 Noemvrie 8 om. L^L-^LS 8 om. A 22 Sucevii M^, Dup Suceava A
ad. carele au inut scaunul 25 de ani. i au sttut mitropolit în locul lui

altul anume Gheorghie (au sttut altul Gheorghe mitropolitul A^)
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Intr'acela an, Dechemvrie 19, pristvitu-s'au doamna
Mria, ce era de la Magopi.

Vieatul 6987, Iunie 22, au început tefan Vod a zidi 1479

cetatea Chiliei, i o au svârit intr'acela an. Iulie 16.

5 într'acela an i intr'aceia lun Iulie 25, pristvitu-s'au
Bogdan-Vod, feciorul lui tefan Vod.

Intr'acela an, Avgust 8, pristvitu-s'au Cneajna.

Vieatul 6988, Noemvrie 15, pristvitu-s'au Petru Vod, 1480

feciorul lui tefan Vod.

10 Rzboiul de la Râmnic, când s au btut tefan Vod
cu âplu Vod. Vieatul 6989, Iulie 8, Luni. 1481

Fu rzboiu în ara munteneasc, de s'au btut tefan
Vod cu plu Vod la Râmnic, i au biruit tefan Vod
cu mila lui Dumnezeu, i cu ruga Precistii i a tuturor sfîn-

15 ilor i cu ajutoriul sfântului marelui mucenic al lui Hristos

Procopie fur btui Muntenii, i mulime de îni fr numr
au perit, i toate steagurile lor au luat, i muli boeri au
picat, i pre plu Vod înc l-au prins viu i i-au tiat
capul.

20 1 Dechemvrie 19 om. M^MS Intr'acest an pristvitu-s'au la Dechem-
vrie 19 L^L* 2 Magop A'-U Mangop 3 luhe 22 4 o om. UL\
svârit-o M2 sfârit-o A^L^L* sfârit 1-4 JnA^ moartea doamnei M-
ria e povestit dup zidirea Chiliei 5 într'aceasta lun M-^ 7 Av-

gust 18 A2, CnejnaMi CnAjnajVP, m celelalte mss : Cn-kjna 8 Luna s'a

25 pstrat numai în L^M^ iar ziua numai în M^, i Petru 9 feciorul

lui] sinL^ 10 Râmnec L*L^ 11 Numele zilei Luni s'a pstrat numai

î/îL^M^M^; înM^ românete, iar înL^M^ slavonete: noHfA-kAHHKK. InL-

data este la începutul capitolului dup munteneasc 12 Fost-au 12-13

plu Vod cu tefan VodA 13 Dup Vod^L^ ad. cu mila lui Dum-
30 nezeu, Vod^ om. L^L^L*, au biruit tefan Vod om. 14 mila] aju-

torul M^NP om. M^, a] ajutoriul L^L* 15 ajutoriul sfântului] rugaJNP,

i marelui A^L^L^ i a marelui A^, al lui Hristos om. L^L^M^ Hristos om.

16 btui]biruii M2 16-17 de îni — perit] ce era la dânii fr de nu-

mr au perit A^ de ei perii fur (fur perii L*) fr numr L^L^ fur —
35 perit] au biruit tefan Vod i muli Munteni au perit 17 lor om.

le-au luatA'M-^ 18 picat] perit M^, Vod om. L^L* înc om.

t
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i de la tefan Vod inc au picat om de frunte, en-
drea hatmanul, i l-au adus de l-au îngropat în Dolheti, lâng
tat-su.

Iar tefan Vod au pus domn Muntenilor pre Vlad
Vod Clugrul, carele mai apoi au fcut vicleug asupra 5

lui tefan Vod, cci c dedese ajutoriu Turcilor, când au
mers de au luat cetile i au prdat ara.

Iar tefan Vod, dup rzboiu cu noroc ce au fcut, cu

mare pohval i laud s'au întors la scaunul su la Suceava.

Zic unii s se fie artat lui tefan Vod sfântul mucenic lo

Procopie, îmblând deasupra rzboiului clare i întrarmat,

ca un viteaz, fiind într'ajutoriu lui tefan ^'od i dând
vlhv otii lui, ci este de a i credere acest cuvânt, c dac
s'au întors tefan Vod cu toat oastea sa, cu mare pohfal,

ca un biruitoriu, la scaunul su la Suceava, au zidit biseric 15

pre numele sfântului mucenic Procopie la sat la Badeui,

unde trete i pân astzi.

De plu Vod nu scriu toi într'un chip: Unii zic c
au prins tefan Vod pre Radul Vod, carele au fost aâ-
toriu de pgâni asupra cretinilor, i i-au ajutat i Braovenii 20

tind pre Turci, i luând ara munteneasc au lsat pre

plu în locul su. Ce ori cum au fost, tot se tocmesc c
au fost izbânda lui tefan ^^od.

1 au] aA2, om] oameni L2 1-2 andr-fc AL^L^L* ^ndr^î^lLi, Jn A
se afl pe margine adnotarea: endrea (andrea A^") hatmanul au fost cu- 25

mnat lui tefan Vod 2 l-au dus L^, Dolheti] Holdeti A^L^ 1-3 om
de — tat-su] oameni de frunte boeriM 4 Muntenilor domn AL^L*, in ]J

urmeaz dup Clugrul, i au pus tefan Vod domn râi munteneti
pre jVP 6 pentru cci c (c om. A}) A pentru c 9 pohfal A2

pofalA^L-' om. AP, iom.Ms 10 Zice AP, unii om. A^, Dwpa Vod APM- 30

ad. la acel rzboiu, sfântul marile arf. AP 11 deasupra rzboiului um-
blând APAI^ 12 fiind urmeaz AP dup întrarmat 13 vlhf L^L*

vlhvaAP slav L^, ci om. a] al A% de a i crede A^AP de cre-

zut L^L^AP, acest cuvânt om. L^L* 14 pohval APAP pofal A^L^ po-

halpi laud AI^ 15 ca un biruitoriu urmeaz wL^L^ dup Suceava, 35

i-au zidit APAP 16 întru numele AP, Dabeui 17 unde] care AP,

i om.L^L* 18 De] Pentru AP, Vod om.U 19-20 aâtoriul de

cretini asupra cretinilor L aâtoriu de cretini asupra pgânilor A^

aitoriul cel mare asupra pgânilor A^ 20 i-au fost ajutat A^ 22 su]
luiL^LS oare cumL^APAP, c tot A^ i tot AP 23 lui] a lui LUa AP, 40

izbânda au fost a (tot a L^) lui L^L*

33258 5
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Minunat lucru ! Dup poticala dintâiu i dup pierzarea

otii dintâiu, cela ce nu avea voinici de oaste, ci strângea

pstorii din muni i argaii de-i întrarma, acum iar se r-
dica deasupra biruitorilor; ce întâiu se vedea c au pierdut

5 ara, acum domnii altora da i ara lea.
Vleatul 6990, Martie 10, au luat tefan Vod cetatea 1482

Crciuna cu inut cu tot, ce se chiam inutul Putnei, i
l-au lipit de Moldova, i au pus pârclabii si pre Vâlcea i
pre Ivan.

10 Vleatul 6991, au început tefan Vod a zidi cetatea J483

de la târgul Romanului, ce se chiam Smedorova.
Vleatul 6992, tefan Vod într'o noapte au prdat i 1484

au ars toat ara munteneasc pân în sfârit.

Când au luat Baezit, împratul turcesc, Chilia i Cetatea Alb.

15 Vleatul 6992. 1484

Baezit, împratul turcesc, cu mare oaste au întrat în

ar, i au btut Chilia i Cetatea Alb, îns nu singur cu

puterea sa, ce Vlad Vod Clugrul, domnul muntenesc, cu

Muntenii înc au mers într'ajutoriu împratului, cum s'au

20 pomenit mai sus, c au fcut vicleug asupra stpânu-su
lui tefan Vod, de au dat ajutoriulTurcilor. i Miercuri, în

1 Dup lucru M^M* ad. este 1-2 i dup— dintâiu om. 2 otii

sale L^L*, strânge strânge 3 din] de pen L'^ de-i] i-i L^LS
înarma L^L*, iar acum iar se 4 v kdeMiM^, ce^întâiu se vedea c]

25 dac AL^L^ 4-5 ce întâiu — ara^] dup pierzarea rii L^L* 5 dom-
ni AL^L^ ledaA2, da (d M^j domnii altora L^M^M^ da domni altora L^,

Iete 6 citatea 7 cu tot^inutul A'^UL*, inutul] al L^L* 8 si
om.L^ 6-9 o??i. M 10 tefan Vod au început 11 Smeredova A^

SraedovaM 13 toat ara munteneasc urmeaz în dup prdat,

30 pân în sfârit om. A 12-13 om. M 14 BaizitMW Baiazit A, Baezit

urmeaz înL^ dup turcesc 14-15 om. 16 în anul 6992 sultan

BaAzit î?îc.M3, mare otiM^ 17-18 nu singur cu puterea sa om.

18 ce] ce i A i cu M^, Vladul A^, Clugrul om. L^L*, domnul mun-
tenesc om. L- 19 înc au] ce-au împratului turcesc IVP 20 po-

35 menit] zis M% c] cândL*L% stpânului su AL^L*, stpânu-su (iw :

a st-) urmeaz în M dup tefan Vod din r. 21
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14 zile a lui Iulie, au luat cetatea Chilia in zilele lui Ivaco
i a lui Maxim pârclabii.

Aijderea într'acela an, Miercuri, Avgust 5, au luat i
Cetatea Alb, in zilele lui Gherman i Ion pârclabii. i au

vrut fi apucat i alte ceti, c tefan Vod la gol n'au în- 5

drznit s ias, ci numai la strâmtoare nevoia de le fcea
sminteal, ci vzând Turcii ajutoriul de la ara leasc, ce

venise lui tefan Vod, sau însui craiul, cum scriu unii, c
au tras de la Rusi i de la Litfa ara toat, de se strânsese

oameni de treab mai mult de 20.000 de oameni, i trecând 10

Nistrul craiul cu dânii supt Haliciu, au venit la Colomia de

1485 i-au pus tabra, vleatul 6993, Septemvrie 1.

Acolo au venit i tefan Vod de s'au împreunat cu

craiul, i toate ce au avut mai de treab au vorovit, mai apoi

l-au i osptat-au pre tefan V'od, i 3.000 de oaste i-au dat, 15

cu carii s'au întors tefan Vod la Moldova.

împreunând deci oastea cea strein cu a sa, pre multe

locuri au smintit pre Turci, de le-au cutat a ei din ar.
Aa tefan Vod au curit ara de vrjmai, iar cetile
care le luase Turcii, Chilia i Cetatea Alb, n'au putut s le 20

dobândeasc, c ei mai nainte de ce au eit din ar le-au

grijit cu oameni, cu puci i cu bucate de ajuns, i aa au

rmas pre mâna Turcilor pân în ziua de astzi.

Ce pân a se sftui tefan Vod cu craiul leesc, unde

2 a lui om. ALS Maxin M^M^ 1-2 în zilele — pârclabii] i pâr- 25

clabi au fost Maxim si Ivaco L^L* 3 într'acesta 4-5 i ar

fi vrut apuca i au vrut apuca i ar fi apucat L^L^L^M^ 5 apu-

cat] luat M^M* 5-6 nu îndrznea n'au vrut s îndrzneasc M^M^
6 strâmtori AL 7 ci i Turcii vzând A 7-8 ajutoriul ce venise de

la ara leasc A^ ajutoriul ce venise lui tefan Vod din ara leasc L^L* 30

agiutoriul lui tefan Vod de la ara leasc ce venise 8 sau] i
scrie L^M^ 9 tras] întrat M^M^ Rus M\ Litva A^UUM^ 10 mai
muli AL- 11 Nistrul urmeaz In >D]VP dup dânii, dânii] ei L^L* toi

12 Data urmeaz dwp craiul din r. 11 13 Acolo — Vod] unde
i tefan Vod au mersM-^ 14 mai apoi om. L^L' 15 1- om. L^, l-au 35

0771. UW, -au2 0771. AL^L^L*, i pre L^, de oaste] de oameni AL^L*, i-au

dat de oaste 16 înapoi la Moldova 17 i împreunând oastea M^
pre] prenA^ 19 vrjmaii (si ad.U^) din arAL^ 20 cari A^ ca-

rile A2, le-au luat AM^. s le mai M^M* 21 dobândeasc] scoat de

la Turci M3, din ar o?7i.AL 22 aa om. A^ 40
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se adunase la Colomia, iar din jos venise Hroiot cu Turcii

pân la Suceava, i au ars târgul, Septemvrie 19, Luni i
Mari, i de aci s'au întors, prdând i arzând ara.

i dup aceia, Octomvrie 19, s'au pristvit arhiman-

5 dritul, egumenul carele au fost întâiu în mnstirea Putnei.

Rzboiul când s'au btut tefan Vod cu Malcoci i cu

Turcii la Catlabuga.

Mai apoi într'acela an, tefan Vod, dac au scos vrj-
maii din ar i dac au rcit vremea i caii Turcilor au

10 slbit, au lovit pre Malcoci la Catlabuga, în 16 zile a lui

Noemvrie, de au topit toat oastea turceasc.

Intr'aceast bucurie, dac s'au întors tefan Vod de la

acel rzboiu cu izbând, au zidit biseric pre numele lui sfeti

Nicolae în târg în Iai.

15 Dup aceia tefan Vod au pus al doilea rând arhi-

mandrit în mnstirea Putnei.

Rzboiul când s'au btut tefan Vod cu Hroiot pre iret

la chee. Vleatul 6994, Martie 6. i486

într'acesta an venit-au Hroiot cu oaste de la Unguri

20 1 Ghroit-K jVP Ghroit HroeU 2 luna urmeaz în dup Mari
2-3 într'o Luni i într'o Mari MS într'o Luni Septemvrie 19 zile i într'o

Mari M^ 3 de aci] de acolo M^ om. L^L^ întors înapoi AL2L3L*M2, pr-
dând ara i arzind M^P 4-5 loasaf arhimandritul A 5 i egume-
nul L^LS carele] ce M^ în] Ia M^, carele au fost înti igumen în A

25 6 când s'au btut] lui LW 8 Mai apoi om. L^L\ tefan Vod într'a-

cesta an dac înc. M^ 8-9 vrjmaii si A 1 1 de i-au L^L*, oas-

tea Turcilor M-^ 12 tefan Vod om.W 12-13 de la acel rzboiu cu

izbând om.AM^ 13 cu izbând] cu dobând M^M^, lui sfeti] sfântului A
14 în târgul lailor A^ 15 au pus tefan VodL^L* 13-16 au zidit —

30 arhimandrit] la scaunul su la Suceava pus-au al doilea arhimandritM
15-16 om. A 17 Rzboiul om. M^M^, Hroiuot M^PM- 18 ch-^^e M^
ch-k^L* ch-fciLs ch^i A^ chi«i ASL^ chirae M2 17-18 Titlul om. M^
19 Intru acestaanL* Intr'aceast vreme L^, în anul 6994 venit-au M^
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asupra lui tefan Vod, cruia i-au eit tefan Vod cu oaste

înainte pre iret la chee, i dând rzboiu vitejate de îmbe
prile într'o Luni, Martie 6, pierdu Hroiot rzboiul i oastea,

mai apoi i capul, îns cu mare primejdie a lui tefan Vod,
c s'au pornit cu calul jos, puin de n'au încput în mâinile 5

vrjmaului su.
Mai apoi Hroiot fiind prins viu de tefan Vod i-au tiat

capul.

1490 Vleatul 6998, Miercuri, au murit Mateia craiul ungu-

resc, carele mare nume de vitejie au lsat pre urm, c nu lo

numai cu Nemii i cu vecinii si rzboae cu noroc fcea,

ce i cu Turcii multe trebe au avut i de multe ori i-au bi-

ruit, iar pre urma lui au sttut craiu Vladislav.

Intr'acesta an au murit i loan, feciorul împratului de

Mosc, nepotul lui tefan Vod. 15

1496 A'leatul 7004, Iulie 25, Joi, rposat-au Alexandru Vod,

1-2 înainte cu oaste AL 2 chee-ft ch-kiA^, la ch^e pre

S;s^rAt^P, de (despre A^) amândoaoA^M^ 3 au pierdut iVP 4 mai
apoi] mai în urmL^ încL^L*, a om. AM^ a Iui] fu i luilVP 5 cu 20

calul] cu capul {înL^ capul a fost corectat ulterior în: calul) L^L^M^M^, c
i s'au pornit calul M*, jos] de au czut jos M (de pre cal ad. M^),^ de

puin de M^M^, cât puin au fost s încap ]NP 6 vrjmailor si L^M^M^
1487 8 Dup rzboiul cu Hroiot A adaog urmtoarea tire: Vleatul 6995. In-

tracest an au desclecat tefan Vod târgul Hârlul i au zidit i bise- 25

rica cea domneasc de piatr si curile cele (acele A^) domneti cu ziduri

cu tot, carile stau i pân (pân 077i. A^) astzi.

9 Numele zilei s'a pstrat In românete numai în'-M^ ; Î7i L^M^ este în

slavonete: cpixi, i Mateia IVP 10 de vitejie 07n. A^, i-au lsat IVP

1 1 rzboiu A^L^L*, fcea urmeaz în dup si 1 2 trebi AL^L^M^, i- 30

0771. M3 13 sttu ]\P, craiu] la crieL^L* 14 Intr'acesta L^L^M^, i
077Z. iSP, feciorul lui {loc alb) împratul deL^L*!^' 15 nepot L^L^AP

14-15 Moartea lui loan se afl în A ca not marginal în dreptul rân-

1491 durilor precedente; în locul ei se adaog urmtoarele tiri nou : Vleatul 6999.

Intru acesta an s tii cetitoriule c au zidit tefan Vod biserica lui 35

sfeti Nicolae din târg din Iai (târgul Iaii A^), de nu crezi caut la v-
leatul ce scrie deasupra uii bisericii, iar nu cum scrie înapoi. Vleatul

1495 7003. tefan Vod au zidit sfânta episcopie în târg în Hui, hramul sfin-

ilor apostoli Petru i Pavai, i curi domneti carele sânt surpate, nu-

mai beciurile stau pân astzi. 40

16 Iar în anul 7004 înc. IVP, Iulie 18 L'L^L^, Numele zilei s'a pstrat

numai în L^IVPM^, în UIVP slavonete : MtTRp-hroK, iar în românete, înU
data se afl dup Alexandru Vod, rposat-au A^M^ rpousat-au
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feciorul lui tefan Vod, i l-au îngropat în mnstirea Bis-

triii, lâng strmou-su Alexandru Vod.

Rzboiul lui tefan Vod când au btut pre Albert, craiul

leesc, la codrul Cozminului. Vleatul 7005. 1497

5 Albert craiul leesc, fiind ales de ar craiu pre urma
lui Cazimir ttâne-su, uit prieteugul ttâne-su ce inuse

cu tefan Vod. Nu fcea oaste împotriva pgânilor, carii

în toate prile fulgera i tuna cu trsnetul armelor sale,

vrsând sângele cretinilor i stropind volnicia tuturora,

10 înmulind legea lui Mahmet cea spurcat, ci gândi ca s-i
arate vitejia asupra Moldovei, socotind c pre lesne o va

supune, tiind c de multe ori se ajutoria Moldova de la

craii leeti, ca de la nite vecini de aproape, spre toi vrj-

maii. i strângând craiul oaste, au scos cuvânt cum va s
15 mearg la Turci, s ia i s dezbat Cetatea Alb i Chilia,

care ceti le luase de la tefan Vod Baezit împratul tur-

cesc, i înc adogea de speria pre ai si, cum Turcii mes-

tecai cu Moldovenii vor s treac la Podolia, i le-au dat tire

ca toi s încalece i s se împreune cu dânsul la Liov.

20 i au trimis soli la tefan Vod, de i-au dat tire s se

gteze s mearg cu dânsul s bat Chilia i Cetatea Alb,

3 s'au btut M3, pre] cu M^, AlbrehtA'-^ 4 leesc o??i. Sera-
iul leesc L^L*, mai pre urma 5-6 pre urma lui] dup 6 tat-

su^ M^, ttâne-su Cazimir L^L*, au uitat M^, ce inuse] ce avea M'
25 care avusese 6-7 uit — tefan Vod] ce inuse cu tefan Vod prie-

teug (-gul A2), iar Albert craiul uit (uitând A^) prieteugul ttâne-su
ce avea cu tefan Vod i A 8 tuna— armelor sale] trsnia cu armele

lor ca tunelul M3 9 vrsântM2 10 MehmetM^ MehemetL^L^ Moa-
metA2 MuamethAi, ci gândind 11 vitejia lui M^, asupra Moldo-

30 venilor L^L^M^, o] îiM^ 13-14 ca de la — vrjmaii 07n. 14 strân-

gând oaste acel craiu IVP, cum] c ]VP 15 s ia i s] s-i L^, s
dezbat i s ia 16 le om. A^L^L^L*, Dwp luase M^M^ atl Turcii,

Sultan BaiazitiVP 16-17 împratul turcesc om.W 17 de] iM^AP,
cum] cum c IVPM^ zicând c 17-18 amestecai A^L^ sânt mestecai MS

35 sânt Turcii amestecai AP 18 i vor M^M^ 18-19 i au dat Ia toi tire

ca s încalece i se înpreun 19 LeovL^ Chiov 21 gtize M
gteasc AL



71

i s-i gteze steie i hran de oaste, de care lucru au

prut bine lui tefan Vod i cu bucurie mare au priimit

pre soli, cci au fcut oaste împotriva vrjmailor si, numai

ce au zis c va veni acolo la loc cu oastea sa, supt Chilia.

Cunoscând sfetnicii lui craiu, ales episcopii, gândul c 5

va s fac oaste împotriva lui tefan Vod, mult i-au adus

aminte s nu fac împotriva dreptii, s nu se întoarc

mânia lui Dumnezeu spre insul, ci el din gândul su nu i-au

lsat, ci înc au fost zicând : Vou v este lucrul biserica s
pzii, iar nu de rzboae s grijii, c gândul mieu voi nu-1 10

tii, numai eu singur, c de-a pricepe c haina de pre

mine tie gândul mieu, în foc o a bga. Deci muli din boerii

leeti socotia c face într'adins, ca s piarz oastea toat,

cum au eit mai apoi la dânsul i zictoarea: în zilele lui

Olbriht leahta au perit. 15

într'aceia tefan Vod, prinzând veste de la Unguri

cum Olbriht va s vie asupra lui cu oaste, c nici Ungurii

nu era bucuroi ca s caza domnia Moldovei pre mâna Le-

1 gt-kze A^jVP gt-fez-K ]VP gUze ]VP gt-fcaze s-i gteasc L, sl-k-

\U A^U st-kia L^L* zaharea A2, i2] de A2 2 mare bucurie L^L* 3 vrj- 20

maului su AL^L^L^M^ 4 supt] sup la L^L^L* 5 i cunoscând M^,

craiului M^, gândul su L^L* gândul lui IVP 6 împotriva] asupra A ^L-L^L*,

multe A^ 7 Dup aminte ad. i-i zicea, împotriva] asupra A 2, di-

reptii ANP cretintii L^L*, ca s nu A^ nu se om. 8 însu

îns jVP dânsul A^L^ el A^UL^M^ ei L^, ci] iar M^, el om. L^L^M^, din] 25

deDjVP om. A2L3L*M2 8-9 nu l-au lsat A^L^L^IVP nu s'au lsat nu
au eitL2 9 le-au fostA^ ci au fost zicând încL^L* ce înc zicea

acelor episcopi ai si AP, lucrul] datoria 9-10 s pzii (a pziL-)
biserica L^L^L* 10 rzboiujVP, a griji L^, s grijii de rzboae L'^L*,

-l om. A2 10-1 1 c gândul — singur om. L^L* 11 ce numai M% numai 30

eu singur om. L% Dup singur ad. îl tiu, c^] iar A^ i L^, pricepe

euL^L*, haina] cmaa L^, dupreA^ 12 îm tieL^LS o a] oM\
bga-o A2, o a bga în focL^L^L* 13 face] va fiM^, îndtdinsuM^
c intr'adinsu faceL^L*, ca om. L^L*M^, toat oastea sa L^L* 14 au
i eitA'P, cum au — zictoarea] cum s'au i tâmplat povestea L^L*, mai 35

apoi— zictoarea] mai în urm i povestea 15 Olbreht M^IVP Albert L*

{m Olbriht a fost pretutindeni ters i înlocuit ulterior cu Albert) 1 6 în-

tr'aceia] De aceasta A'P, de veste M^M^, Ungur A^ 17 asupr-i^P,
cu oaste asupra sa (lui M^) L3L*M2, nici Ungurii] eiL'L* 18 pre mâ-
nuleL2 40
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ilor, mcar c Laslu, craiul unguresc (ce se chiam leate
Madislav) era frate lui Olbriht, craiului leesc (ce se chiam
ungurete Albert), înelegând aceasta tefan Vod, trimis-au

la craiul leesc cu solie pre credincioii si pre Tutul logo-

5 ftul i pre Isac visternicul, ca s poat dintru dânsul cu-

noate ceva, ce-i e voia s fac, ci nimica n'au cunoscut, c
craiul cumui umbla cu înelciune ascunzând cuvântul, pre

soli cu bucurie i-au priimit, i darurile ce-i trimisese tefan
Vod cu mare mulmit i cu dragoste le-au luat, i solilor

10 iari acela rspuns le-au dat, cum este mergtor la Turci.

Mai apoi i solii si de iznoav i-au trimis la tefan
Vod ca s întreasc cuvântul, iar el au întors oastea

spre Pocutia.

înelegând tefan Vod cum craiul se apropie cu oaste

15 de margine, de iznoav au poftorit solie de au trimis îna-

intea lui craiu pre Tutul logoftul i pre Isac visternicul

cu multe daruri, i l-au tâmpinat de ceia parte de Nistru,

i i-au închinat darurile, i iari cu dragoste le-au priimit,

i de aci au trecut apa Nistrului pre la Mihlceni în ceasta

20 parte cu toat oastea sa, i au venit la Comani. Acolea i-au
descoperit toat viclenia i faptele sale cele ascunse, c au

1 ce-i zice leete 2-3 ce se chiam ungurete Albert a fost

ters ulterior i7iU 3 acestea A^IVPM^ 1-3 inLM^M^ parantezele au

fost suprimate 3-4 trimis-au soli la craiul leesc NP, înelegând— solie]

25 trimis-au tefan Vod soli la craiul leesc 4 cu soli M\ credincioii

boerii si M^, pre^] pri 5-6 cunoate ceva dintru dânsul (de la

craiu M^) M^M^ 6 cevai M^, e] i M^M^ este A om. L\ ce-i e] cine U,
ca s fac L^LS ci] carii c] cci 7 crai ascundea L*

ascundea-i î ascundea 7-8 pre solii siL^ 8 i-au priimit cu

30 bucurie L^L^ 9 mare om. M^, cu^ om. UL\ i cu dragoste om. M^,

luat] priimit A 10 le- om. cum c A^ 11 i pre solii A^ de iz-

noav om.M^, i- 0771. M3, la] iar laM^ 12 ca om. 13 Pocu-

tie]VPM2 14 i înelegând cum c M^, oaste A arf. spre

Pocutia i se trage 15 de^] la L^IVP spre AL^L*, pohtoritIVP, solie A^L^

35 soliA L^M^M^ solia solii L^, de iznoav — trimis] iar au trimis solii AP
16 craiului AL2L3L*M2, pre^] iari pre IVP 17 de ceia parte de] pes-

te IVP 18 iari] iarL^L*, l-au priimit i-au priimit le-au luat A
19 apa Nistrului]' Nistrul M3 20 la] i la A\ Acolo L^L* 21 ficle-

nia L*L5, Dup viclenia M%P ad. inimii lui, i faptele — ascunse] cea

40 ascuns
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prins pre Tutul logoftul i pre Isac visternicul, de i-au fe-

recat în obezi i i-au trimis de i-au închis la Liov.

înelegând aceasta tefan Vod din iscoadele ce pu-

rurea trimetea, s tie înctro merge craiul cu oastea leasc,
cum craiul l-au viclenit i vine asupra lui, i au trecut i 5

Nistrul cu 80.000 de oaste pre scrisoare fr alt aduntur,
de sârg au trimis în toate prile în ar s se strâng la

târgul Romanului. Iar AlJoert au ezut cu oastea 7 zile la

Comani. Ci pân a se strânge oastea lui tefan Vod i pân
a-i veni ajutoriul, c i Laslu craiul unguresc, fratele lui lo

Albert, înc i-au trimis 12.000 de oameni de oaste, i cu

dânii pre Birtoc, voevodul x\rdealului, ce era cuscru lui

tefan Vod, i de la Radul Vod înc i-au venit ajutoriu

oaste munteneasc, ci pân a se strânge oastea toat la un

loc, Albert craiu au purces cu oastea de la Comani i au 15

lovit la ipini.

Vzând tefan Vod c-1 împresoar vrjmaii si, au

tocmit straj i o au trimis împotriva Leilor, ca s ie vadul

Prutului la târg la Cernui, iar tefan Vod, în 27 de zile

a lui Avgust, Duminic, au eit din Suceava spre târgul Ro- 20

manului i cu toat oastea sa. i într'aceia zi îi aduser lui

de la straj 6 Lei, i aa pre 3 i-au trimis la împratul
turcesc, iar pre ceialali au zis de i-au spânzurat.

1-2 de i-au ferecat] de-i bg 2-tocma la Liov AL, la] în 25

3 acestea AL^, din] de A^M-, iscoadele sale L^L* 4 trimitea] avea tri-

miseL^L-^L*, s tie] ca s afleA^, leasc] saL^L* 3-4 Iar tefan
Vod dac au îneles de aceasta dintru iscoadele ce avea intre|oastea le-

asc, s tie de craiul înctro merge cuM^ 5 înainte de cumM^M* ad.

i dac tiu, cumcA^M^, i-i vine asuprL^, i^ o??i. M^AP 6 adu- 30

ntur] adunare AL^L^L^ 7 de grabL^L^ 8 cu oastea om. AL 10 -i

om. A, ajutor A^L^L^L* cu agiutoriul i\P, c i] de la AP, Laslu om. ]VP

10- 1 1 fratele— trimis om. AP 1 1 de oameni om. de oaste] ostai L^L*
11-12 i cu dânii pre] cu AP 12 lui] cuL^L* 14 seom.L2 14-15 ci

pân — loc] iar AP 15 craiu o?7i. M 16 epini L^M^ 17 Iar v- 35

zând AP Deci vzând AI^ Dup Vod AP ad. vzind 18 straja AP
strji M\ o om. L^L^AI^, trimis-o A2LiL3L*AP, împotriva] înaintea AP
18-19 vadul la Prut la Cernui AP 21 i^ om. L2AP, sa] lui M^, în-

tr'aceaL^LS îi om.A^ 22 straje L^AIi 21-22 i-au adus limb strajea

lui 6 Lei i dintr'aceia pre 3 au trimis AP 23 pre] spreL% ceialali] 40

treiL-AI% au zis de] au poruncit de AP om. L^L^M^
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Deci craiul leesc au venit cu toat puterea sa la ce-

tatea Sucevii, Duminic, Septemvrie 24, iar în 26, Mari
de ctre sear, au început a bate cetatea, i au btut prejur

dânsa 3 sptmâni i ziua i noaptea, i nimica n'au folosit,

5 ndjduind c i se va închina ara, pentru ce li se suprase
cu tefan Vod pentru atâta rzboae fr odihn i fr
msur ce fcea, de cu toi se btea. Ci ara socotea c de
nu li-i îndemân cu al su, mai mult neîngduint le va fi

cu streinii, i înc vzând atâta prad i rsip ce fcea
10 oastea leasc în ar, de umbla prin pduri de cerca prade

i jacuri, silia toi de se strângea la târg la Roman, unde
era beteagul.

Aa ara strângându-se, iar din cetate cât putea se

apra, i ce rsipia Leii cu pucile ziua, noaptea gurile

15 astupa i le întria, de le era munca lor în zadar, iar pre

afar undei afla Lei rchirai drept hrana, lega-i, tia-i,

de nu era volnici nici într'o parte s ias, mai mult strica

ie de cât celor închii, c în toate zilele li se adogea lipsa

1 sa] lui ]\P, cu toat puterea sa i-au venit 1-2 la Suceava L'L*

20 2 iar Mari în 26MW 2-3 Mari îndisearL^, iar Mari de ctr sar
Ia 26 ale acetii luniM^ 3 i a-k au^M^ 3-4 i au btut prejur dânsa]

i au început a bate mprejur eiL^L* i aa au btut-o M^ 4d'KnsKM\
i^ om. L*, folosit] isprvit L^L^M^ 5 i om. AL\ ce] cci L^L* c
suprase] dodeise A^L^L^ 6 atâtea L^L^M^ 6-7 fr odihn— fcea]

25 fr msur ce fcea cu neodihnL^L* 7 de se btea cu toiAM^b-
tându-se cu toi LSL^LS Ci] Iar M^, socotea ara A^ 8 li-i] le este L^L^L*

leM^M^ 8-9 dar cu striinul mai mult neîngduint le va fîM^ S i
rsip urmeaz în L^L* dup fcea 9-1 0 ce fcea în ar Leii 10 în

ar om. A^, de umbla] c umbla umblând L^L*, cerca] aflaA^ cu-
30 taM^, przi A^L^L^M^ prada A^ s prade 10-11 de cerca— jacuri]

pentru prad i pentru jafuri U 11 i] de M^, jafuri A^L^L* jaburi L\
cu toii A2, la târg om. M- 12 le eraM^, vileagul A^ 14 i ce] ce

iM^ce-iM^, Leii] Turcii M^ om. A, zioL^, ziua, urmeaz in A'^M^ dup
rsipia, iar noaptea M^M^ 14-15 astupa gurile A^L^L^P 15 as-

35 tupa — întria] tocmia i întria M^, le^ om. L'M% muîncaM\ lor

om.UUU, zadar] darM2 16 unde AL^L^L*, afla] eraL^, pre LeiL^L^,

rchirai] rsipii M, dirept A^M^ derept A^ de L^L*, hrana lor L^L*,

îi lega i îi tia AL^L^L* îi prindea de-i lega i-i tiaM^ 17 ei volnici M^,

volnici urmeaz m U dup ias, ias] mearg L^L*, s (ca s M^) ias
40 nici într'o parte (s ias ad. iari M'^) M^M^ 18 ie] ie-i M- loru-i A-L-

lor A^L^LS zile M^, li om. M^M^
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flmânjunei. Deci fiind Leii cuprini de atâta nevoe, înce-

pur a gri ru de craiul su, intâiu cu tain, iar mai apoi

în gura mare îl vinuia c au venit fr cale, de i-au adus

ca s-i piarz pre toi. i socotea toate semnele, câte se tcuse
rele, c au fost lor [de artare, ca s tie concenia lor; c 5

întâiu în ara lor într'un pârâu de nimica i s'au înecat cra-

iului un povodnic, i când au eit din Liov, boii, cari purta

erbria, de vânt mare s'au rsipit, de nu putea s-i strâng

;

aijderea un ran, ce nebunise de cap, au fost strigând in

gura mare : Ducei-v spre perirea voastr, c nu vei mai lo

veni; i pre un leahtici l-au detunat supt cort i 12 cai ai

lui; mai apoi i un preot al lor slujind liturghia au scpat
cuminectura lor jos; i alte semne rele s'au artat, de-i pro-

rocea toi c va fi sfâritul lor ru i amar, cum s'au i
tâmplat. C vzând craiul atâtea cuvinte rele de dânsul de if

la oastea sa, se temu ca s nu-1 prseasc i s fug, i el

s caz în mâinile vrjmailor si; se ajunse cu solii fri-
ne-su lui Vladislav, craiul unguresc, ca s-i împace, c so-

sise i ajutoriul unguresc la tefan Vod. i aa Birtoc, voe-

vodul Ardealului, carele venise cu ajutoriul unguresc, au 20

trimis solii si la Albert craiu, ca s-i spue c va veni

singur pentru pace, i pre tefan Vod cu multe cuvinte l-au

rugat ca s fac pace cu craiul leesc. i aa au întrat la

mijlocul lor, i s'au dus';!la craiul leesc de i-au împcat

1 flmânziciunii A^L^L^L* i flmângiunea M^, Leii fiind L^, de- 25

Uu M\ atâtea nevoi 1-2 începur] prinser ]VP 2 i întâiu IVPIVP,

cuJIpe L2, mai om. L^LW 4 piarz] rpue L3L*L^ se fcur 5c
le-au fostlVP, ca om. s le fielVP, concenieM^ 6 de nimica]

într'o Duminec M^M' 6-7 lui crai un povodnic a lui craiu jVP

7|:pohodnic A^L^L^L^P -nec L*, au fost eit JVP, carie NP carei.L^ care L-^ 30

8 Dup mare ad. ce era, nu-i putea AL 9 i un ran M^, un
ran o?7i. L*L^ ce o?7i. AL^L^L* 10 Dup mare ad. i zicea, pei-

rea 11 i mai apoi 12 cai IVP 12 mai apoi om.'^M^, pre un
preot AL^L*, un pop de a lor M^, liturghie A^M^ la liturghie IVP 1 3 lor

om.'L^L*, de-i] deci IVP de 14 cu ru i cu amar 15 C] 35

i[L3L*M2, [crai M^M^, atâta; ASL^L^M^ 16 ca om.L^ i el om. AL
17 'vrjmaului [su L^L*, deci se Jajunse s'au ajuns IVP 18 lui

om.'L^L^L*, Vladislav] Vladimir L^ Vlademir M^, c] c-i L^ cci c
acum M^M^ 20 carele] ce M^, Dup unguresc AL ad. la tefan Vod
iaî^M^: deci 21 ArbertL^ caom. 22 singur] însui A^ 23 ca 40

om. A^UUUM^ 23-24 i aa — leesc] intrând la mijloc
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într'acesta chip, ca s se întoarc pre urm pre unde au venit,

s nu mai strice ara pre alt loc.

i de aci pre Birtoc, voevodul Ardealului, bine l-au d-
ruit tefan Vod cu mari daruri, i de aci s'au dus acas-i.

5 Când s'au întors craiul înapoi.

Intr'aceia Olbriht, craiul leesc, fiind de inim rea bolnav,

au dat semn de întors înapoi, de care semn era bucuroi
toi s-1 auz, s se întoarc de la atâta flmânjune la casele

sale. i în 19 zile a lui Octomvrie, Joi, s'au întors craiul de

10 ia Suceava i s'au apucat de cale ; ci nu s'au întors pre calea

pre unde venise, ci pre alt cale pre unde era ara întreag,

spre codrul Gozminului.

Simind deci tefan Vod c craiul n'au luat urma pre

unde venise, ci spre codru, îndat au trimis dup dânsul de

15 l-au poftit s nu ia pre aceia cale spre codru, ci pre urm
pre unde au venit, c de va face într'alt chip, vzând ara
paguba ce se va face de oastea leasc, nu vor rbda, ci

1 ca s se întoarc] craiul leesc s se întoarc A, au i venit AL
4 mare M\ la cas-i A^ 3-4 i au druit tefan Vod cu multe daruri

20 pre Birtoc, voivodul Ardealului, i s'au întors de au trecut iari la ara
lor 5 craiul leesc AS napoi craiul L^, întorsul lui crai de

la Suceav 6 Intr'aceia] Atunci M^, Olbreht Albriht AUUU
Albert L* 7 semn] lucru 7-8 era toi bucuroi A^L^L^LW toi era

bu-M^ 8 flmânziciune A2L2L3 flmânzieLW 9 sale] lor AM^, i
25 la (în L3) Octomvrie 19 L^L^LS întors înapoi L2M2, craiu M^M^ 10 i

s'au apucat de cale om. ci] dar A\ ci nu s'au întors] i n'au mers
11 pre unde^] ceL^L^M^ aceia ce M^M^, Dup venise ad. pre îns
iavM^: pe dânsa, arM^ 12 spre] pre laL^ 13 deci] d-kciiA^LW
decins Ml d-fccira A^L^ deaci^ de aceasta L*L^ om. craiul] Leii M^,

30 n'au luat urma] n'au mers INP 13-14 urma— venise] pre urm pre ca-

lea ce venise M2 pre urm pre unde dfdese la viitoare 14 codru]

codrul Gozminului mergM^, dânsul] craiM^ 15 pohtit A^L^M^, pre^]

spre A2L3M1M2, pre aceia cale om.M\ s nu ia pre calea despre co-

dru L^, pre urm om.L'^ 18 venise A^, de va face] fcând A, c
35 de — chip] c apoi IVP i 17 va om. A^L^L^ nu va putea rbda



vor vrea s-i apere ale sale, de unde poate s se aâe de

iznoav vre-un lucru ru, carele va strica i pacea. Ci craiul

mai bucuros era dedireptul s mearg i s ias în ara sa,

ci n'au bgat în seam, ci i-au pzit calea spre codrul Coz-

minului. De care lucru fiind înhierbântat tefan Vod de 5

rzboiu, socotind c are vreme de a-i rscumprare strâm-

btatea sa de pre cela ce n'au clcat numai pacea cea veche,

ce-au avut domnii Moldovei cu craii leeti, ci i jurmântul
i pacea ce legase atuncea de proaspt, tocmind s se în-

toarc pre urm pre unde i venise, deci îl aâa i aju- 10

toriul ce-i venise de tiutinderea, i oastea sa toat gata,

strâns i odihnit, vzând dobânda de pre cei flmânzi i
slbii, au trimis înainte ca s se apuce calea la codrul Coz-

minului, s sciuiasc pdurea, s o înineze ca s o poat
porni asupra otii, dac vor într în pdure, iar el cu toat 15

oastea au tras dup dânii i cu 2000 de Turci, i a patra

zi i-au ajuns intrând în pdure, Joi, Octomvrie 26, i luând

ajutoriu de la Dumnezeu, i cu ruga sfinii sale Precistei i
a sfântului marelui mucenic Dimitrie, i lovindu-i de toate

1 de] peM2, poate] toate A^L vor putea ]VP, se vor aâa A^L^L* 20

1-2 de iznoav s se aâe iVPM^ 2 vrwn M^, vre-un lucru ru] spre

vre-un lucru ru A^ spre ru lucru L'L* lucruri rele L^, craiu M^M^
3 s fie dedireptu (dedrept L*) L^L^ didereptul A2]VP, s marg dedreptul

fusese s m-karg didereptul A^, i om. A^L'^M^ 4 ci^] i A om. M^M^
5 De care lucru] Deci M^, înherbântat L^L^ înfierb- A^L^L^Ms, tefan 25

Vod este in L^L* dup rzboiu, iar In înainte de fiind 6 a-i] aM^AP,
rscumpra A^ 7 de pre] dupreA^ despre L^L^M^ dispre A^, n'au]

l-au M^M-, n'au clcat numai a fost corectat in in : au clcat nu nu-

mai 7-8 n*au clcat — avut] nu numai pacea cea veche o au clcat-o

care avusese A2 Savut-oM^M^, în domnii A^ S i i pacea A-, de 30

proaspt] proaspt de curând A2 de curundlVP, tocmindu-seL
aezându-se A2 10 pre urm 07?2. A^îvP, i^ om. A^L^AP, au venit A^.

deci] cu aceia M-, îl] o AP, i2 077i. AL^L^L* 11 tutindinile petu-

tinderea L* petitinderea pretutindirea A^ pretitinderea pretitindiri-

leaA2 pretiutinderiU ]SP, toat] tocmit A^ 12 odihnit fiind si v- 35

zândAi 14 sciuiasc] tae AP, înzineze A^ aineze AP \^ Diip
porni AP ad. s caz, într Leii AP, iar el] iar sângur tefan Vod AP
1 6 tras] întratA^UUU 17 intrând om. A, i om. AL 18 de la] pre A^,

ruga] alL2, sfinii sale om. X'^'U, maici Precistei A^ 19 a] cu al L-,

i lovindu-i] i-au lovit 4:0
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prile i nruind copacii cei ininai asupra lor, mult oaste

leasc au perit, unii de oteni, alii de rani, ce le cuprin-

sese ca cu o mreaj calea, alii de copacii cei îninai. Aa
pierzând pucile, lsând steagurile, carele toate le-au adunat

5 tefan Vod, i ei, cine cum au putut, în toate prile s'au

rchirat prin pduri, de au scpat puini afar. i singur

craiul, cu puinei ce rmsese strângându-se, s'au adunat
într'un ocol la sat la Gozmin, i de acolo bulucindu-se au
tras spre Cernui, iar oastea lui tefan Vod cu dânii de

10 asemenea mergea, btându-se i tindu-se, ci i acei puinei,

ce eise din codru, n'ar fi scpat, de nu s'ar fi încâlcit ai

notri în carele creti i în carele altor boeri, de le-au dat

vreme de fugit.

i acolo veni veste lui tefan Vod, c vine i alt oaste

15 leasc într'ajutoriu craiului, i atuncea au chemat pe Boldur

vornicul, i i-au dat oaste, i de sârg l-au trimis împotriva

acei oti, i i-au zis s le dea rzboiu. Deci Boldur vornicul,

luând oaste de ajuns, au trecut Prutul împotriva acei oti

Sâmbt seara, i Duminec dimineaa, Octomvrie 29, le-au

20 1 nruind] pornind A^L^L^L^Ms oborândA^, copacii ainai M^VP
2 ce] c AL 3 cu] co M\ mraje (-j-K L^) LW, calea ca cu o mrea-

j A^M^, i alii M-^ cei om. M^M^ 4 pierzând pucile] lsând pu-
cile alii pierzându-le M^, i lsând M 5 i] iar ei] Leii M,

cum] înctro 5-6 în toate — puini] a-fc s'au râsipit prin pdure
25 unde puini au scpat 6 singur] însui A^ 7 puini A^L^L*, ce

om.AUUUMm^ i strângându-se A^ 8 într'un] la unL^L*, aco-

lea A^L^L* 9 tras] eitM^ 9-10 de asemenea] alturea AS de ase-

menea — tindu-se] mergând înpreun se btia i se tia A^ mergând se

btea asemenea tindu-se L^L* 10 tindu-i om. MS ci i] cât nice M^,

30 puintei M3 puini A^L^, Dup puinei ad. Lei 11 eise din codru]

scpase L^L*, n'ar fî scpat] nu vrea fi scpat n'ar fi udit ca s sca-

pe L^L*L% încâlcit] încurcat AM^ 12 în carele^ om. L^L*, i într'altor L^,

în carele altor boeri] boiereti dat] îndelungat 13 de au fugit

de eitA^Li de au eitA^L^L^L* 14 acoleaAL, au vinitM^ c vine]

35 cum vinieM' 15 ajutoriul MS lui craiuL^MS i om. AL^L'L*, atun-

ck A\ Dup chemat ad. tefanVod 16 dat lui AUL^L^, de sârg

om. jVP, împotriva] înaintea L^L^L* 17 otii aceia M^, i au zis

zicându-iLS Deci] i ai 16-18 i de sârg— oaste om. A 18 de

ajuns] de agiutoriu i de ajuns AS i au trecut A, împotriva] înaintea LS
40 DiJ.p otiL^ ad. eind 19 demeneaa
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dat rzboiu, i îndat i-au rsipit cu ajutoriul lui Dumnezeu
i cu norocul lui tefan Vod, i mare moarte i tiare s'au

fcut atuncea în oastea leasca, la locul ce se chiam Len-

etii satul, i nimica n'au tiut craiul de venirea acei oti,

nici de perirea lor. 5

i într'aceia Duminic, trecând craiul Prutul la Cer-

nui, iari fu lovit de oastea lui tefan Vod, de i-au rsipit

i i-au tiat, de abia au scpat însui craiul cu puin oaste

de a sa. De aci trecând craiul spre ara sa, pre multe locuri

i-au lovit ai notri, ales pre craiul, c Mazurii, întorcându-se 10

s dea rzl^oiu i s apere pre craiu i pre cei scpai din-

tr'acel pojar, au dat asupra lui Boldur vornicul cel mare,

pre carele îl trimisese tefan Vod împotriva acei oti le-

eti ce venea într'ajutoriu craiului, i mare moarte au fcut

într'înii i la sat la ipini, c puini au scpat în oastea 15

ce era strâns pre lâng craiu.

Deci craiul cu mult nevoe strecurându-se au tras la

Sneatin, i de acolo au slol^ozit oastea pre acas, de cât
rmsese, iar el s'au dus la Liov.

1 îndat M'M2, i pre toi i-au rsipit îndat A^, Dup rsipit AL 20

ad. i pre toi (pre toi om. A^) i-au topit (i cu ajutoriul lui Dumnezeu pre

toi i-au topit L-) 2 mare moarte i tiare] mult vrsare de sânge
s' om. L- 3 în oastea leasc atuncea 3-4 L-Kneti A^L^L* --kti

Len-KtiiVP L-^n-^tii M^M-, satul Lnetii om. L* 4 satul om. M,
Dup Lenetii M^M2 ad. pre hotarul satului sânt ocopuri fcute de Lei, 25

precum arat semnele i pân astzi, xarM.^: unde se cunosc ocopurile

Leilor fcute de atunci i pân astzi, nu tia otii acetia M^M^
otii aceia 5 nici] iL^M^, peireaM^ 7 iari— Vod] i-au lovit

o sam de oast-k lui tefan 8 de] cât om. L*, de debÎA MS în-

sui om. L2, craiul însui M^ puin-fc L^L^M^ 9 de om. U-W-, De aci] 30

i dtciiM^M^ i de acolo M' 10 i- om. M^ ai notri] Moldovenii M',

Dup craiul M^ ad. i pre cei scpai dentr'acel pojar de au perit mai toi,

In dreptul cuvântului Mazurii se afl în A pe margine : Litvinii 11 i'] ca M^
11-12 dintr'acel pojar 0771. M^ 12dat-auM3, vornicului celui M^M^, cel

mare om. M^ 13 îl om. L^L'L*, împotriva] asupra M^M^, s Ie stea 35

înprotiv M^M^ 13-14 leeti] leatiA-, pre carele — leeti] de care

s'au pomenit mai sus c era trimis cu oaste înprotiva otii leeti
14 ce] carii M2, într' om. M^, într'ajutoriul L^L*, lui craiu M*, moarte]
perireM^ 15 i 0771. M^ epini L^L^L^MS c] cât om. AL, în]

din AL 16 pre 07?i. M' 17 Deci] Iar M^ i a-k M^, Deci craiul om. MS 40

stricorându-se L-L^ 18 Sn-ktin în mss afar de M^ în care e : Snetin, aco-

leaL^L*, den câtL^L* de câtM^M^
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Nakazanie sâlnim.

Dumnezeu cel drept, cela ce ceart nedireptatea i
înal direptatea, cu cât certare pedepsete pre ceia ce

calc jurmântul ! C acesta Olbriht nu spre pgâni, ci spre

5 cretini vrea s fac rzboiu; nu da ajutoriu celuia ce nu
avea odihn de Turci, ci vrea s slbeasc pre cela ce se

lupta cu vrjmaul cretinilor, pre carele trebuia cu toii s-1

ajutoreasc. Ci Dumnezeu la atâta lips i nevoe îl adusese,

pre cela ce mergea cu atâta fal s stropasc i s supue

10 ara, care întâiu nici taina sa nu vrea s spue nimrui, ci

fcuse cuvânt c merge s ia Chilia i Cetatea Alb, i înc
adogea de zicea, c de ar ti haina de pre dânsul gândul

lui o ar bga în foc, iar mai apoi nici ai si nu-1 bga în

seam, ci era în zavistia celor de cas i în batjocura tu-

15 turora, i în toate chipurile îl hulia; aa i cinstea din zi în zi

micorându-se de inim rea puin de n'au murit.

De capetele cele de frunte a Leilor ce s'au aflat perii.

Aflatu-s'au la acest rzboiu perii din capete: 2 frai

1 în M} titlul e în parantez, Dup sâlnim A ad. adec certare

20 celor puternici, Nakazanie sâlnim] Certarea celor puternici înv-
tur L^L* om. L2 2 cela] cel om. 3 pedepsete] ceart IVP,

cei ce L^M^ 4-5 spre cretini vrea s fac rzboiu nu spre pgâni nu
asupra pgânilor ce asupra cretinilor au rdicat rzboiu 5 da]

vrea s dea U 6 se om. 7 vrjmaii AL^L^L*, pre carele] c-
25 ruiaM^ trebuia ow.A^ 7-8 s-1 ajutoreasc] s-i dea toi agiutoriu

8 lipse M2, nevoe i lips Al, la toat lipsa i nevoia l-au adus QcelM*
acel M^ fal] hvala A^, supue] calce 9-10 s stropasc ara i s
o supue A 1 0 carele cela ce s o spue L^M^M^ s o arate L^,

nemrui -ruA 1 1 fcuse] scosese A^L^L*, s ia] spre 12 de

30 zicea] zicând L*, ti] pricepe L^, haina] haina sa A^ c pe haina L^L* c
cmi'a L?, dânsul] el L^L^LS Dup dânsul L^L* ad. cum c-i tie, iar U :

îi tie 13 bga-o Ml arunca A^, în foc o ar (o ar] or L^) arunca L^L*,

iar om. AL^, mai om. AL^, mai apoi] în urm L^L*, în^ om. 14 za-

vistie A\ în2] de AL, batjocur A^ batjocurile L^L*, 15 i în toate —
35 hulia om.M^ 16 micorându-i-se L*, puin de n'au murit de inim

rea L^L*, Dup murit ad. atuncea în grab 17 De] Pentru M^M^,

cele] celor Ml acelora M^, a] aleL^, a Leilor] alei M^M^, Leii cei de

frunte care au perit capete fiind L^ Leii cei de frunte ce au perit L*L^

Titlul om.M^ 18 perii om. AL, din capete] din capetile Leilor L^L*

40 oameni de frunte de la Lei M^
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Tincenskii i Miculai, voevoda Ruskii, i Gavriil din Mara-

viciu i Herbor; aijderea 2 frai Grotov, Humiskii i Mur-

dileu, i alii muli; cine poate s-i pomeneasc pre toi!

A\\n au czut la legtur, cumu-i Tuncenskii, Zbignev, pod-

comori de Cracu, Pruhniskii, Gargoveskii i alii muli. 5

Pre unii i-au fost spânzurând ai notri câte doi de pr,
c au fost umblând pre acele vremi proi ca i Nemii, i
alte batjocuri multe le-au fost fcând, de se pomenete i
pân astzi rutatea lor, ce au fost pind.

Iar tefan Vod, dup izbând cu noroc ce au fcut 10

la acel rzboiu, s'au întors înapoi la scaunul su la Suceava

cu mare pohval i laud, ca un biruitoriu, i au zidit bi-

seric pre numele sfântului mucenic Dimitrie în târg în

Suceava, care trete i pân astzi.

Zic unii s se fie artat lui tefan Vod la acel rzboiu 15

sfântul mucenic Dimitrie, clare i întrarmat ca un viteaz.

1 Tinceskii Tencenskii Tencinskii Tecenskii L^L^ Teceiski

Pecelski Micolai L^M^ Nicolae L^L*, voevod A^VM^ -vodul A^L^M^,

Dup Ruskii AL ad. perii, GabriilA, din] deL^ de laL^L* 2 Her-

bort M2, Grotovi AL, Humeskii MIM2 Huminskii L^L^ 2-3 Murde- 20

leu L^L* -dileo M^M^ -delio 3 cine-i s-i scrie i s-i pomeneasc
pre toi M^M2 scrie deamruntul pre toi 4 legtur] robie M^,

cum e Al cumu-e Tunciskii A^ Tuncinskii IVP Tunceski L^ Tincenski L^

Tinceski L*L^ Zbigneu A^ Zbivgnev L^L^L^ 4-5 potcomori A -como-
rii 5 Cracului A2, Pruhninskii L*L^ Pruhuki MWl^ Brohokii IVP, 25

Gorgoveskii L^L* Garboveski L^ -govikii M^M^ 6 Pre uni ai notri

i-aulbstA2, spânzurat iVP, pe câte 7 aceia vreme M^M^ proi
urmeaz în dup umblând 7-8 c au fost — multe le- om. L^L^L*

8 badjocuri A^ batgiocore M^, au fost fcând om. L*L^ 9 pân om. AL^L^,

au fost pit leu fost fcând 8-9 de i pân azi se pomenete 30

rutile ce le-au fost fcând L^L* 10 au fost fcut AL^ 11 acel]

acest AL^, înapoi om.U 12 pohfal A^L* pofal A^L^ om. L^M^, i^

om.l^M.^ 13-14 în târgul Sucevii L^ la Suceava în târg L^L* 12-14

i au zidit — astzi] mulmind i dând laud milostivului Dumnezeu
(mulmind lui Dumnezeu M^) i Maicii Precistii, si au sfinit i au (i 35

o M^iVP) înfrumuseat beserica ce-au lost zidit de dânsul pre numele
sfântului marelui mucenic Dimitrie, dând laud sfinii sale, în târg în

Suceava, care (ce M^) este înaintea curilor domneti i (care M^) tr-
ete i (i om. Ml) pân astzi M 15 acel] acest A^L^, la acei rz-
boiu om. L^ 40

33258 6



82

fiindu-i într'ajutoriu i dând vlhva otii lui, ce este de a i
credere, de vreme ce i-au zidit biseric.

Dup aceia au dat tefan Vod cuvânt a toat oastea,

s se strâng la Hârlu la ziua lui sfeti Nicolae. i aa s'au

5 adunat cu toii la Hârlu într'aceia zi, i acolo tefan Vod
au fcut osp mare tuturor boerilor i tuturor vitejilor si,

i cu daruri scumpe i-au druit pre dânii, i de aci i-au

slobozit cine-i pre la casa sa, dându-le cuvânt ca toi s dea

laud lui Dumnezeu, pentru ce c toate puterile sânt de la

10 Dumnezeu cel de sus.

Când au prdat Malcoci ara leasc. Vleatul 7006, Mai. 1498

Malcoci au intrat în ara leasc cu mult mulime de

Turci, i n'au fost cine s-i stea împotriv, ci mult prad
de oameni au fcut, i dobând de dobitoace au fcut i au

15 luat, i au ajuns mai sus de Liov 25 de popriti, i de aci

s'au întors prdând ara i arzând. i se vedea c dup acel

rzboiu fr noroc, ce fcuse Leii cu tefan Vod, va fi

perirea lor.

1 fiind A^L^L^L'^LS vlhv M^, dând ajutor i vlf M\ ce] ca-

20 re Al 2 crede L*, i- om. AUL^ 3 cuvânt tefan Vod AL^L^L*, a]

la A»M2M3 4 sfântului M^, Necolai Nicolai 4-6 i adunându-se

într'aceia zi cu toii la Hârlu fcutu-le-au osp tuturor boerilor

7 dânii] îni M^M^ ei A^L, de aci] de acolo M^' 8 Dup slobozit ad.

de s'au dus iar M^: de au mers, pre] pri om. A^, sa] luiA^, la casa

25 sa] acas-i M^, dându-le cuvânt ca] învându-i pre 9 ce om. A^M^,

c] cci A^ 10 cel (077i. M^) de sus s'a pstrat numai inUM^ 11 Mai]

A^-fccAua Mai L^M^M^ ; in luna se afl la începutul titlului, iar A^L^L-^L*

om., în A} titlul este: Vleatul 7006, Mart 11. Când au prdat Malcoci

ara leeasc, larM^ om. 12 In anul 7006, în luna lui Mai, au în-

30 trat Malcoci în ara mc. M^, mult om. AL 13 fost] avut AL, cine-i

sta L^L* cine le sta M^, împotriv] înainte L^L^L* 13-14 prad au

(s'au L*) fcut de oameni L^L* 14 au^ fcut^ i^ o??i. L2M1M2 14-15 de

oameni — luat] i robie au fcut M^ 15 pân mai susL^L'L'M^, po-

prii L^L^ pr-Kpivti M^ 25 de popriti om. M^, i^ om. A^L, de aci] de

25 acolo M3 om. AL 16 s'au întors înapoi A, i] c M^ om A, acel]

acest A 17 ce fcur L^L*
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1498 Când au prdat tefan Vod ara leasc. Vleatul 7006,

Iunie 22.

Intr'acela an, tefan Vod, vrând s-i întoarc despre

Lei strâmbtatea sa, strânse ara i au intrat ia Podolia i
la Rusi; trecut-au i de Liov pân la Lanut oraul, la apa 5

Visloca, toate satele arzând i prdând. Ars-au oraul Pre-

milea, Raduznea, Prevorsca, Lanutul, i cetatea Terebul,

i mult buntate dintr'însa au luat, i muli joimiri au scos,

ci pre toi i-au tiat, i alii mai muli au ars în cetate. i
cetatea Buceciul mult nevoe au avut, i Podhaeul au ars, lo

i muli oameni, brbai i mueri i copii, au scos în robie,

mai mult de 100.000. Muli de aceia au aezat tefan Vod
în ara sa, de i pân astzi trete limba ruseasc în Mol-

dova, ales pre unde i-au desclecat, c mai a treia parte

gresc rusete. Iar tefan Vod, prdând i arzând ara, is

s'au întors înapoi cu mare dobând, fr de nici o sminteal
au trecut Nistrul în ceasta parte la Halici, i au prdat i
de aceasta parte, i de aci au venit la scaunul su la Suceava

cu mare bucurie i biruin.

1 Vleatul] intr'acela an leatul Mi]VP 2 Iunie 26 zile A Iulie 22 20

1-2 Titlul om. M3 3 Iar în anul 7006 Iunie 22, tefan Vod inc. M^,

despre] de preM^M^ de laL^ 4 strâns-au au strâns AS PodolieAi

5 Rus Ml, de la Liov M^M^, pân la inutul (inut A2) oraului AL-L^L*

pân lanut oraului ; în dreptul acestor cuvinte se afl In A pe mar-

gine adnotarea: la Lanut 6 Vislovca A^L^ Visluvca A^ Vislii L^L* 25

6-7 PrimisH 7 Raduzia L^L'L* Radumni Razdurn^ M\ Pri-

vorscaM^M^ PrevozscaM^ Lanut A LanitulL^ la inutul L^L^L*, i" o

cetate M^, Terebul A^ Teriabul Rebul L*L^ Dup Terebul L ad. ar-

su-l-au (arsu-o-au L^) 8 buntate] avere M^, dintr'însul L^L^L*, au

luat dintr'însa M2M3, jolniri 9 ci] i L^L^L^M^, alii om. mai 30

07/1. L 10 avut] pit A 11 oameni oj/kL^M^, i"^ om. AL-, i^ om. AL^L^,

mueri brbai copii L^ 12 mai muli AI, 100.000] 100 L^M, mai mult de

100.000] i L^L* om. LI In arhetip fifra care arta numrul robilor era de

sigur 100 iar nu 100.000 ; aceast fifr neavnd ins nici un sens a fost su-

primat -în L^L'L*, iar în A a fost îndreptat in 100.000, cum a trebuit, pro- 35

babil, s fie i în ms original, de^] den A\ aceia] acetia L', i i-au ae-
zat M», Muli — aezat] de cei ce-au aezat AP 13 de] de care L^L*,

în]laL* 14-15c mai — rusete om. 15 prdând ara i arzind APAP
16 i fr AP, de om. L^L^M^ 17 i au trecut L2 17-18 la Halici —
.parte om. L 18 de] pe de M^ de aci om. AP 19 i] i cu AL^L* 40
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Vleatul 7008, Martie 11. Când au venit oaste leascâ 1500

de iznoav în ar s prade, vzând stricciunea ce le-au

fcut tefan Vod.

Albreht craiul leesc, vzând atâta prad i stricciune

5 ce i-au fcut tefan Tod în ara lui, nu vru s lase, ci de

iznoav strânse oaste i într în ar, i începu a prda i
a strica ara pân la târg la Botoani. tefan Vod, dac
prinse de veste, strânse de sârg otile sale, i cu cine avea
ai si i-au eit înainte acei oti leeti, i i-au dat rzboiu la

10 târg la Botoani. i cu vrerea lui Dumnezeu pierdur Leii
rzboiul i fu izbânda la tefan Yod, i mult oaste leasc
au perit, i pre muli i-au prins vii în robie. i mult cazn
le fcea Moldovenii Leilor, c au pus tefan Vod de au
arat cu Leii pre o culme de deal la Botoani, i au semnat

15 ghind, i s'au fcut dumbrav mare, de este pân astzi

copaci mari.

Ci de aceast poveste nimica nu scrie cronicariul lati-

nesc, iar la letopiseul nostru cest moldovenesc scrie de

acest rzboiu a lui tefan Vod, ce-au avut cu Leii la Bo-

20 toani, cum pomenim mai sus.

1-20 om. L 1 Data, care se refer m realitate La moartea Mriei
Despina {p. 85, nu figura, probabil, în ms original; introducerea ei în

arhetip, în mod neobinuit la începutul titlului, este rezultatul unei confuzii.

2 în ara Moldovei 2-3 ce le-au fcut] care le fcuse 1-3 Pentru

25 venirea Leilor de al doiie rând în arM^ 4 Albriht AM^, în anul

7040 în luna lui Mart în 11 zile Albreht înc. M^ 4-5 vzind prada i 1532

stricciunea ce-i fcuse 5 în ar, nu vru M^M^ 5-6 de iznoav
om. M^ 6 au strâns M^ i au întrat M-M^ i au început M^ i au

prins M^ 7 la târg om. M*, înainte de tefan M^M^^ ad. Iar 7-8 dac—
30 strânse] dac au îneles strâns-au 8 î strânse A^, sale om. A^

8-9 cu cine avea ai si om. 9 cu ai si A, i] de 10 vrerea]

voiaM^ au pierdut M^ 11 fu] rmase 12 perit-au M', vii om. A,

i] cror M^ mult-K cazne M^ multe cazne A^ 11-12 i mult— prins]

cu mult vrsare de sânge din oastea leasc ;
muli au perit i muli

35 au luatM' 13 le om. A^, Leilor om. M^ 14 dial M^M^, simnatA^
15-16 dumbrav mare i copaci mari, de este pân astzi dumbrav
care trete i în zua de astzi, de se vd copacii mari i groi M^ 17 Ci]

Ins M^ nimica om. M^, cronicariul] letopiseul M^ 17-18 latinesc] le-

esc în toate mss 18 iar] iare M^ la letopiseul nostru om. M^ acest A
40 cel M2 20 cum] precum A^M^ pomenesc pomenete M^ se pome-

nete M^ s'au pomenit A2
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1500 Vleatul 7008, Martie 1 1 ,
pristvitu-s'au Mria Despina,

doamna Radului Yod, ce era robit de tefan Vod când

luase cetatea Dâmbovia, i cu cinste o au îngropat în m-
nstirea Putna.

Când s'au împcat tefan Vod cu craiul leesc. 5

1501 Vleatul 7009.

tefan Vod, lsând inima cea neprieteneasc, s'au îm-

pcat cu craiul leesc i mare legtur au fcut, nu c doar
s'au temut de puterea lor, care se ispitise i rzboiu fcuse
i cu Turcii, de atâtea ori i-au i biruit, i cu ali megiai de lo

prin prejur având sfad nici odat nu s'au plecat, ci pentru

s cunoasc toat cretintatea c n'au fost despre dânsul

începtura, c n'au rdicat el armele asupra lui craiu, ci

craiul fr cale i fr tire au venit asupra lui, unde i
acolo s'au întors cu ruine. Mai apoi, ca s arate c mai 15

mult poate s strice el lui craiu de cât craiul lui tefan Vod,
au intrat de i-au ars târgurile i i-au robit podanii; nici au
avut cine s-i stea înainte, ci cu mare dobând s'au invârtejit

1-4 om. M, în care se spusese {p. 61, 20) c doamna Radului Vod a

fost trimis îndrt în ara româneasc 1 Vleatul om. L^L^L*, ^lar- 20

tie 18 L', DispinaL^L^ 1-2 într'acesta an, Martie, s'au pristvit Des-

pina doamna Radului (doamna Despina a Radului A^) A 3 îngropa-

t-o L^L^L* 3-4 în mnstire în 4 Putnii L^L^ 5 înpcciunea
lui tefan Vod cu craiul leesc 7 în anul 7009 tefan Vod înc.M^,

cea ne prea prieteneasc M^M^ cea nepriineasc M^ Dup nepriete- 25

neasc AL nd. întorcându-se ctre datoria (cea ad. A^) cretineasc 8 le-

gtur au fcut] tocmal au legat doar A^L* 9 timut M^, c i
rzboiu L", i fcuse i rzboiu 10 i^ om. M^, atâta A^L^M^, i
i-au biruit de atâtea ori L^L*, i cu Turcii — ali] i cu Leii i cu Turcii

i de multe ori îi biruise ca i cu aliM^ 11 svadiVP 12 ca s cu- 30

noasc M^. despre] de ctre dentru 13 armele] întâi M', asu-

pra craiului AL^L^L^M^ 14 fr de A^ 14-15 unde i acolo] de unde
15 ca s] s seL*, ar^tA ar-kte 16 craiului AL2L3L*M2, de cât—
Vod om.M^ 17 i-^ om. L*, i nici L^L* 18 cine-i sta L^L*, înainte]

Inpotriv A^L^L*, învârtejit] întors A L^L^L*, Dup învârtejit ad. înapoi 35
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în tara Moldovei. C au venit craiul cu oaste, dobând au adus
lui tefan Vod, c s'au umplut toi de jacurile leeti ; acolo

c au mers tefan Vod i plini s'au întors la casele sale;

aijderea acum la pace pre lesne sttu, ca s se cunoasc c
5 fie la ce-1 vor cerca este gata, i la pace i la rzmirie.

Deci pacea o au legat într'acesta chip, ca s-i fie într'a-

jutoriu împotriva fiecrui vrjma, iar pribegii de îmbe
prile s nu se priimeasc, iar de s'ar tâmpla vreunui
domn al Moldovei s ias de nevoia Turcilor în ara leasc,

10 s-1 priimeasc, i în tot chipul s pue nevoin ca s-1 aaze
la domnie, iar domnii Moldovei pururea s aib urechi de-
chise despre Turc, s dea tire craiului de gândurile lor, iar
judecata celor cu strâmbti de la margine s se fac de

îmbe prile.

51 De un Petru Vod ce i-au tiat capul craiul leesc.

Vleatul 7009. 1501

într'acesta an, trimis-au tefan Vod solii si la craiul

1 la (în M3) ara sa în Moldova L^L^M^, C] Cci A^L^ i de M^, au
venit craiul] venirea craiului A^L^L^L*, cu oaste o?n. AL, Dup 0Q.sieM^

20 ad. în Moldova, au (de au L^) adus dobând L^M^ 2 toi om. L*M\
jacuri A^ jafuri A^L^, de acolo AL^L* 3 c oin.L^, c au mers] au
venit A viind L^LS i om.L^L*, i plini] plin i cu toi plini A, s'au

întors plini L^L^M^, sale] lor A^ 2-3 acolo c — casele sale] cu care

au venit la casile sale aijdirea de au mers tefan Vod în ara le-

25 asc cu plin s'au întors în ara sa AP 4 i acum L^L*, aijderea acum]
iarM', sttu] au sttut M^ priimi paceM^, ca s-1 cunoasc A^L^L^L^M^

4-5 c la fieA^ c ori la fieM^, c ori la ce l-ar cerca L^L^L* 5 -1]

Î1A2, este] eL2L3L*c-i A2ceLS i'om.M\ rzmirii L1M2 -i-i. A^L^L^L*

gâlceav 6 o om. AL\ legat-o M^, au legat pace L-^L*, într'a-

30 cesta A^L^L* 6-7 s-i fie de ajutoriu M 7 fietecrui L^LS vrj-
ma] neprieten M^ de împe de (despre M^) amândoao A^M^ 8 se]

-iM^M^ om. Al, s'ari A^M^, întâmpla L^L* 9 al] aM^AP de ai L2L3L*

10 s pue nevoin] s nevoiascM^ ca om. M^ 11 iar] aijdirea M^
depurureaM 12 Turci A^L, s-i dea luicraiuM^ 13 celor]

35 acelor A^ ce M^ cea M^, strâmbtate M^, celor de la margine cu strâm-

bti L^L* 13-14 despre (de A^) amândoao AM^ dentr'amândoao L* 14

Dup prile M^ ad. la margine 15-16 Titlul om. 17 Intr'acest L^M*
într'acela AL2L3L*, în anul 7009 au trimis M^
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leesc Ia seim, poftind, pre tocmeala i legtura ce au avut,

s-i dea pre Petru Vod, feciorul lui Ilia Vod, c simise

c pre muli din boerii leeti îi întorsese spre sine, i-i în-

demna s fac oaste asupra lui tefan Vod i s ia domnia
de la dânsul, i se giuruia ca s plece ara toat s fie supt 5

ascultarea lor.

De care lucru mult sftuir în seim, c muli era lui

Petru Vod aprtori ; mai apoi socotir s nu cumva zd-
rasc pre tefan Vod, s le fie a strica pacea, pentru ce

c i ei se gtia s mearg la Prusi, ci i-au tiat capul lui 10

Petru Vod înaintea solilor, la târg la Cihov.

Acest Petru Vod, cum s'au pomenit mai sus, c l-au

gonit tefan Vod din ar la ara ungureasc i i-au luat

domnia, iar el au îndemnat pre Mateia craiul unguresc,

de au mers cu oaste asupra lui tefan Vod ca s-1 pue la 15

domnie, unde apoi l-au btut tefan Vod la Bae, cum s'au

pomenit mai sus, i toat oastea i-au topit, numai Mateia
cu puini au scpat. Deci, dac au murit Mateia craiul un-

guresc, pierzând Petru Vod ndejdea de a se mai ajutori

de la craii ungureti, vzând de aci i vrajba ce intrase 20

între Lei i între Moldoveni, gândindu-se c între acele

amestecturi va putea s-i fac i el loc la Moldova i s
dobândeasc ara, au lsat Ungurii i au trecut în ara leasc.

1 pohtindM* 2 ca s-i -i om. AL, c] cum precum IVP,

au simit 3 din boerii] domni i hoeri M^, îi torsese li tr- 25

seseL^L^L^ spre] ctre L^L*, -i]îiM3 4 i] ca 5 juru-^L^ f-
gduia A^L^ adeverA M^, ca om. L^L^L*, toat om. M^M^, toat ara L^L^

5-6 s se plece cu toat ara supt ascultarea Leilor 7 multe

8 mai om. L»L*, socoti L^L* 10 c om. Dup gtia M ad. s fac
oaste, PrusA»M\ ci] ce atuncii M^, i- om 11 înaintea — Cihov] 30

la târg la Cihov înainte solilor lui tefan Vod om.L"^ 12 Acesta

era Petru M^, cum] precum A^ ce M^, mai sus {cf. p. 43, 4 i 47, 2) 13 Ia]

i s'au dus în M^ Dup luat ad. tefan Vod 14 Dup el ad.

fiind în ara ungureasc 15 au mers] s'au rdicat IVP 16 mai apoi

16- 17 cum s'au pomenit urmeaz înM^ dup topit 17 mai sus om.M^ 35

17- 18 numai — scpat] c abia au scpat craiu MatiaM^ 18 Deci]

larM^ 19 pierzând] pierdu A^L^M, ajutora 20 de la craiul un-

guresc M^, de aci o?n. 21 gândindu-se] au socotit întru ace-

le AM2 într'acele L^L^ 22 amesticri M^, c (s L*) va putea AL, i el

s-i fac M'M^ 23 s'au lsat de Unguri NP, au trecut] au fugit de 40

acolo trecând A^
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unde i moarte i s'au întâmplat, cum s'au pomenit mai sus,

c i-au tiat capul craiul leesc.

De moartea acestui Petru Vod nu scriu toi într'un

chip, c letopiseul cel moldovenesc scrie, c dac au venit

5 tefan Vod cu oaste munteneasc, s'au lovit cu Petru Vod
pre iret la Doljeti, i al doilea rând la Orbie, i tot au iz-

bândit tefan Vod, i au prins pre Petru Vod i i-au tiat

capul. Iar cronicariul cel latinesc scrie, c dac au biruit

tefan Vod pre Petru Vod, au scpat Petru Vod la Un-
10 guri, i de aci toate toate pre rând, cum scrie mai sus. Ci

ori cum au fost, tot se tocmesc c izbânda tot au fost la

tefan Vod, iar lui Petru Vod tot se afl c i-au tiat capul.

De moartea lui Albert craiul leesc. Vleatul 7009. 1501

Intr'acesta an, i Olbriht craiul leesc, gtindu-se cu

15 mare oaste s mearg asupra Prusilor, n'au svârit, ci au

murit. Iar pre urma lui, fcând ara sfat pre obiceiul lor,

au rdicat pre Alexandru, fratele lui Olbriht, la crie, cu

carele pacea ce fcuse tefan Vod cu frate-su Olbriht, de

nu-1 vrea hi apucat moartea, cum se va arta mai jos, mult
20 rsip rilor s vrea hi fcut.

1 tâmplatL^MS moarte i s'au întâmplat] capul i-au pusM^, cum
i mai sus s'au pomenit cum am artat mai susM^M^ 2 c i-au

—

leesc om.M' 3 acestui] luiL^ 4 cel] cestL^ om.M 6 la Doijti
pre iret A^, i^] unde 8 latinesc] leesc 9 au scpat] au

25 nzuit au cutat A2, pre Petru — scpat] i au prins preL\ Dup
Vod^ ad. i au tricut 10 Dup rând A^ ad. au fost, cum] precum A^

11 ori] oare oar^ M\ tot^ om. tot^ om. 10-11 Ci ori — tocmesc

0771. M^M* 12 Petru Vod] tefan Vod L2, tot se aflc om. 13 De]

Pentru M^M2, Olbriht A^, Anul se afl înM^ la începutul capitolului,

30 Titlul om.U 14 Olbrilt A^ Albert L*, în anul 7009 Olbriht trzc.

14-15 cu mare oaste om. L^L* 15 s] ca s A^, ce n'au A, n'au sfâr-

it L^, ci] i A 16 murit] peritL\ urmlVP, lui om. M% fcând] fcu-

t-auAUL^L^ fcuL*, obiceiul] tocmalaM' 17 i au rdicat AL ^L^LS

Dup rdicat M^M^ ad. craiu, la crie om. M^M^ 17 18 cu carele f-
35 cuse paceM2 18 Olbriht frate-su L^L* 19 fi A^L^L^L^M^ 20 r-K-

lor AL2 Lmm^ rilor M^, fi A^LMs
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1502 Vleatul 7010, pristvitu-s'au Paisie arhimandritul i
egumenul Putnei.

Intr'acela an, Avgust 4, curând dup Paisie, s'au pris-

tvit Athanasie Bolsun, amândoi ludai de via bun i
curat, carii în viaa lor nimica n'au lipsit, ce li s'au czut 5

pstorilor, ca s nu fac.

Când au luat tefan Vod Pocutia de la Lei.

tefan ^^od, fiind ca un lup gata de apucat ce nu-1

poate îmblânzi nimenea, i el odihna altora lui îi prea c-i

e cu pagub, au întrat cu cfaste în ara leasc, i Pocutia o lo

au prdat i o au luat, i zicea c acel olat l-au luat Leii

de la Moldoveni fr cale. întru aceia craiul, dup ce au

fcut sfat pentru Pocutia, ce o luase tefan Vod, au strâns

oaste pre bani, i o au trimis de au întrat în ar, i mult
pagub au fcut, i atâta s'au fost suprat alor notri, pân 15

s'au rugat cu toii lui tefan Vod de au eit de la Pocutia,

îns mai mult de boal ce-au avut, de podagrie, i cetile

ce le luase le-au întors.

1 Pais-KA 3 4] 14 A^, Avgust 4 urmeaz în AL dupa Paisie,

curudL^, curând dup Paisie om.M^ 3-4 prestvitu-s'au 4 i 20

Athanasie AL^L^L*, Bolsul A2L*L5, pe amândoi i-au ludat de L- 5 ca-

rele careL2, nimica om. L^M^, nu le-au lipsit iVP, . ce] din ce L-^L*

6 pstorilor] pstoriei lor AL^L^L*, ca om. M%P 5-6 ce li s'au — Iac]
cele ce se cad vieii pstoreti a face 7 Când] Cum M^, Titlul

om. L2 8 fiind gata ca M^, lup] leu M^, de apucat] de rzboiu L, 25

fiind gata ca un leu de rzboiu A^ fiind gata :de rzboiu ca un leu A^

9 putAM^M^, nime înblânziM^, el] iei lui M^, lui om. A2LM3, c
orn.M^, -i om. M^M» 10 e] esteA^ om. A^L^M^M^, cu^ o??2. A^L^, cu

oaste urmeaz în AL dup leasc, o 0772. 10-11 i au prdat Po-

cutia A2L3L* 11 prdat-o L2M2, o om. L*, Dwpd au^A^ at^. i, lua- 30

t-oA2L3L*M2, zice M^M- 12 fr cale urmeaz la W- dup Leii, Pen-

tru aceia L- Atunci 14 o om. A^L^L^, trimis-o A^L^LS o au trimis

de om. M2 14-15 i au fcut mult pagub (pagub mult L^L*) AL^L*

de au fcut atâta pagub 15 alor] ailor A^ la ai A^ 15-16 pân
cu toii s'au L^L*, pân— toii] numai ce le-au fost a se ruga 17 de^] 35

adec A2LiL2M'M2 adec de A\ podraghie L^L^ podraghii 18 le^

om. UUU^l^
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De moartea lui tefan Vod cel Bun. Vâleatul 7012. i504

Nu mult vreme dac s'au întors tefan Vod de la

Pocutia la scaunul su la Suceava, fiind bolnav i slab de

ani, ca un om ce era într'atâtea rzboae i osteneal i neo-

5 dihn, în 47 de ani, în toate prile, de se btea cu toi, i
dup multe rzboae cu noroc ce-au fcut, cu mare laud au
murit. Mari, Iulie 2.

Fost-au acest tefan Vod om nu mare de stat, mânios
i de grab a vrsa sânge nevinovat; de multe ori la ospee

10 omora fr jude. Amintrelea era om întreg la fire, nelene,

i lucrul su îl tia a-1 acoperi, i unde nu gândeai acolo îl

aflai. La lucruri de rzboae meter, unde era nevoe însui se

vâra, ca vzându-1 ai si s nu îndrpteze, i pentru aceia

rar rzboiu de nu biruia, i unde-1 biruia alii, nu pierdea n-
15 dej dea, c tiîndu-se czut jos, se rdica deasupra biruitorilor.

Mai apoi, dup moartea lui, i feciorul su Bogdan Vod
urma lui luase de lucruri vitejeti, cum se tâmpl, din pom
bun road bun op s ias.

1 De] Pentru M^M'^ celui Bun A om. ]\P, Anul este in la înce-

20 putui capitolului, în anul 7012 i?7c. 2 dac] dup ce L^L* 4 ce

era ca un om L^, ostenele L^L* 4-5 neodihne L-^L*, într'atâtea — de

ani] în osteneal, fiind într'atâta rzboae i neodihn în 47 de ani într'a-

tâea ani, în 47, tot în rzboae i ostenele i neodihn 5 de^ om. A^,

toii A^M^ 6 ce-au fost fcut 7 murit] rpousatM^ 8 Fost-au]

25 Era jVP, acesta L^L^L* om. M-, om om. L\ de] la M^, dar mânios

9 de grab M" grabnic AiL*L^ a om. M', a vrsa] vrstoriu A^, os-

pei 10 omor-fc -rÎA L^M^ -r-KA A^IVP -rKra A^ -t^a fr de A^L^

jude] judecat A^L^L*, Amintrilea A^U^P La altele U Iar M^, era om
om. il\ hire minte M^, nelenivos 11 ÎP om. IVP, a-1 om. L^L^L^M^,

30 acoperi] apra M', gândeai] cugitai M^, acolo-1 M^M^ 12 nevoe] p-
sul L^L* 12-13 însui nevoia de se vâra L^^L*, el se v-kHa însui

13 vâra] v-^r-fc -vU M^AP -r-KA A^L^ -rKra A^ -nf,^ M^, ca] pentru cci M^,

s nu se A^, îndrptitaze A^ îndrcn-kze A^L^LS s nu îndrpteze]
s se îndemnezeL^ 14 de nu-lL^ i] aijdirea iM^ 15 biruito-

35 riuluiL 16 Mai om. L, Mai apoi] Iar M^, i om, L^L^L*, fiiu-

su A^L^L^L^M^ 17 lucrurile M', se i întâmpl L^, pomul M^ 18 op

s ias s'a pstrat numai inW^: ov["^'^^^ celelalte mss fiind: e pusL^

poate s ias M^ iase AL^L^L* se face M^ Dup iasL^ ad. i la moartea

sa, tefan Vod au învat pe boiarii si i pe fiu-su Bogdan, ce era

40 urmtor la domnie dup dânsul, ca s se închine la Turci, fiind mai

puternici de cât toi, artându-le c nu vor putea inea ara cu sabie

cum o au inut-o el.
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Iar pre tefan Vod l-au îngropat ara cu mult jale

i plângere în mnstire în Putna, care era de dânsul zidit.

Atâta jale era, de plângea toi ca dup un printe al su,
c cunotea toi c s'au scpat de mult bine i de mult
aprtur. Ce dup moartea lui pân astzi îi zic sfântul 5

tefan Vod, nu pentru suflet, ce este în mâna lui Dumnezeu,
c el înc au fost om cu pcate, ci pentru lucrurile lui cele

vitejeti, carele nime din domni, nici mai nainte nici dup
aceia, l-au ajuns.

Fost-au mai nainte de moartea lui tefan Vod, într'a- 10

cela an, iarn grea i geroas, cât n'au fost aa nici odi-

nioar, i de aci preste var au fost ploi grele i povoae de

ape, i mult înecare de ape s'au fcut.

Au domnit tefan Vod 47 de ani i 2 luni i 3 sptmâni,
i au fcut 44 de mnstiri, i singur iitoriu preste toat ara. 15

Iar când au fost aproape de svârenia sa, chemat-au

vldicii i toi sfetnicii si, boerii cei mari i alii toi câi s'au

prilejit, artându-le cum nu vor putea inea ara cum o au

inut el, ci socotind din toi mai puternic pre Turc i mai
înelept, au dat învtur s se închine Turcilor, i de aci 20

au sttut la domnie fîiu-su Bogdan Vod, cel Grozav i Orb.

2 în mnstirea Putna A^L^, zidit de dânsul A^L^L* 3 jale era]

jeU M\ jale ce era i plângea ca dup L^L* jale i plângere era ca du-

p L\ su] lor A^L^M^ 1-3 Ingropat-au pre tefan Vod în nriânstirea

Putna, cu mult j-fcle i plângere tuturor lcuitorilor râi, cât plângea 25

toi ca dup IVP 4 scpat] scptat 4-5 de mult aprtur] ap-
rare 5 Ce om. L^L^L*, pân azi L^L* om. zicea M-^ 6 ce]

care Al cM^ cci L^LS în] doar în L^L* 7 un om L^L^L*, pcat AP,

lui] sale ]VP SmaiinteMi 9 nu l-au L^M^ 10 mainteAP 10-11

într'acel L 11 geroase AP 11-12 od-HÎn^oar L2M\ n'au fost — odini- 30

oar] n'au mai fost iarn ca aceia nice odat 12 i de aci] i apoiA^

iar IVP, preste] despre A^ spre pre pre AP, povoe jVP 13 api. A^M^
s'au fcut de ape L*L^ i mult — fcut] cât s'au fcut mult înicare

14 i au domnit M^, Acest tefan Vod au domnit L 15-20 i au fcut —
Turcilor om. L 15 mnstiri i bes-krici singur] însui A^ era în- 35

sui iitoriu urmeaz înM^ dup ara 16 svârenia] sfâritul A\
Iar înaintea svâririi saleM-^ 17 pre toi^ A^ si om. APM^, cei

om.M^ 18 prelejitM\ cumicA\ cum^] precum AP 19 inut-o A^M^,

din] de cât M^, c din toi este mai M^, pre Turc] Turcul 20 Tur-

cului 20-21 i de aci — domnie] i rmasu domn 21 cel Orb 40

i Grozav IVP ce-i zic cel Orb (Orbul L^L*) L
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Povestea l tocmeala altor ri ce sânt prin prejur, cum nu

se cade s nu pomenim, f!indu-ne vecini de aproape.

întâlu cumu-1 ara leasc.

ara leasc, sau cumu-i zic pre limba lor Polsca zemlia,

5 adec ara câmpului ii zic. Pentru loc tins i-au pus nume
aa, ce nu pentru c doar este câmpie mult, c fr de

câmpii Daovului câmp slobod i pustiu în ara leasc nu
se afl, pentru mulimea de oameni, ce-s sate pretutinderile

i târguri, ce numai pentru c-i loc tins. Pentru aceia îi zic

10 ar leasc, pentru c mai de demult o au fost chemând
aa de pre numele lui Leh, fîiul lui Elisei, nepotul lui Ivan,

carele întâiu acela au lcuit pre acele locuri.

ara leasc este ar mare; despre miaz noapte se

chiam Borusia i Pomeria, iar despre rsrit Litva i ara
15 Mazoviei, despre amiaz zi Rusia, ce se hotrte despre

Unguri cu munii ungureti, iar despre apus Lusitania i
Slejia i Moravia. Toate aceste cnejii, dac le-au supus craii

leeti supt ascultarea sa, adec Mazovia, Rusia, Prusia, Litva,

au fcut tot un trup din mdulri multe, tot o ar i o ju-

20 decat au.

1— 114,8 om. L^L2 \ nu] ni L* 2 s nu pomenim] s lsm
a nu pomeni M^ vecini] megiaiM^ 3 cum este 4 cum îiL*M^

Polscaia M^M* Polosca M^, zemU AM^M^ zemH M^M* zemii L^L* 5 câm-
piei i-au pus nume om.M^ 6 ce om.M^, pentru om. M^. doar

25 om. de om. A 7-8 .nu se afl în ara leasc 8 mulime
-mA M\ oamenilor L*, ce sânt A^L^M^MS pretutinderile] peste tot lo-

cul 9 numai om. c este om. L^L* 9-10 zic ar leasc]
zic unii Polsca zemli, iar alii îi zic ara leasc L^L* 10 chiemându-o A^

9-11 Pentru — aa] Iar ar leasc îi zicM^ 11 de om. JVP, fiiului A^

30 feciorul AW, Elesei lelisei M2, lavan L^L* 12 acela om.M^
13 miaza 13-14 de se chiam în mss, afar deM^ în care e: care se

chiam 14 Borosia M\ PomoriaL^L*, Dwpa rsrit IVP at/, ^e chiam,
LitfaM^ 14-15 i Mazovia 15 miaz zi L*, hotrte -r-kte

16 Unguri] ara ungureasc M^, Luzitania Lasi- M^M^ 17 Slijia AL^L*,

35 cnezii A cnejeiiM^ 18 sa] lorA^ 17-18 Toate — Litva] Rusia, Prusia,

Litva dac le-au supus craii leeti supt ascultarea saM^ 19 tot un
trup om. L*, un trup — multe] una din multe pri IVP 19-20 adec
tot o ar i tot o giudecatM^
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i nemiii, carii le zic leaht, nu aa de craiu ascult
cum de lege, care le-au fcut ei, de se judec la scaunele

cetilor, cine-i la inutul su. De acolo cine nu va s-i ie

de lege, volnicu-i fiecine s-i îndelunge legea la alt scaun

mai marele, alese în dou locuri, la Liublin vara i la Pe- 5

tricov iarna, unde zic acelor legi tribunal. .Vcolo de va avea
i de craiu ceva asupreal, fr nici o fric are voe s-1

trag la judecat, unde procuratorii vor rspunde pentru

craiu, i de va avea strâmbtate, afla-va jude i direptate.

Nici pre un leahtici nu-1 va putea lega cineva, nici craiu lo

singur, pân nu-1 va birui cu legea.

Aceia nu dau bir nimrui, nu ascult de altul, nici în

oaste-i datoriu s mearg, fr numai de bun voe, numai
când va încleca craiul, i cu voia tuturora i cu plat. i
când le va veni nevoe de undeva, aceia este datoria lui craiu, 15

ca s dea tire la inuturi, s se strâng la zi ce le va arta.
i dac se vor strânge i vor sftui de lucrul ce le vor da
tire, ei vor alege soli i vor trimete la seim, unde se vor

împreuna cu toi solii inuturilor, de vor sftui de toate ne-

voile, ei deosebi, i craiul cu sfatul su deosebi. Ce vor isprvi 20

peste zi, seara se vor împreuna cu sfetnicii ce le zic senatori,

i ce vor aeza pân a se svâri seimul, c st seimul 6

sptmâni, de alt nu vor sftui, numai de ce va fi pricea

între dânii, pân la svârit. Iar în ziua cea de apoi, de

1 leahta Uhtici M^, ascult de crai 2 carele AM\ le-au 25

fcut] au tocmit 3 i de acolo M^, s se ie L* 4 de om. M^,

-i]eMi, fietecine A^L^L*, -i o?7i. L^L*, delungeM^ 4-5 la mai mare
alt scaun L^L* 5 mare A'^M^M^, ales A^ carele-s alese L^L* carele au
alese 5-6 vara la Liublin, iarna la Petricov L^L* 6 legi] judee M^,

tribunali^P, i)M29â avea arf. netine 81agiudeM^ procatorii AM, 30

vor rspunde procatorii 9 va] arM^, ceva strâmbtate JVP 10

pre vreun L^L*, lehticiM^M^ 10-11 ni singur craiul M^ nu-1 va pu-

tea — pân om. L^L* 11 legea] judecata 13 -i] esteA^ nu-iL^L^M^,

numai^om. M2 McraiM^M^, tuturor A^MW 15 vre-o nevoe AM^,

de undeva nevoe L^L*, aceia] atunce este] -i M^M^ craiului iVP 35

16 zioaL*, ce] careA^, ce le va arta] s le a rate 17 le 07n. L^L*

18 i-i M3 20 crai A^M^ 21 iar sara M^, sinatori A^UL*M^ s-nna-

toriM^M^ 22 se om. AW, sfâri L^L* 22-23 c st — sptmâni
om. M2 23 i de^M^, alt-K A^M alta A2, price L^L^M^ 24 întru dân-

ii A^M^ într'înii L^L*, sfârit L^L^M^, Dup sfârit ad. iar seimul 40

st pân la 6 sptmâni
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multe ori se tâmpl de nu vor putea lesne s tocmeasc ziua,

toat ziua, uneori adaog i noaptea, mai poi pun i aleg

dintr'înii carii vor fi cu sfat mai mare, i ce le va prea lor,

pre aceia st.

5 La oaste nu merg ei singuri, ci când trebuete oaste,

ei slobod la seim bir de iau de pre vecinii lor cu cât pot

s-i rdice treaba mare ca aceia, numai atuncea când vor

vedea c trebuete i însui craiul va merge, îns numai
pân la margine, s-i apere ara, iar denafar nu-s datori.

10 Leii sânt oameni rzboinici, oameni învai de carte,

c pentru învtura i a crei i a vitejiei nu li-i preget

nici de trud nici de cheltuial, ce încunjur rile de înva,
ca s deprinz tinereele truda i la btrânee înelepciunea,

de care au nevoin mai mare.

15 Leii n'au nevoin s strâng avuie, c avuia i strân-

sura o dau i o rsipesc. Lefecii muli in, dup câtu-i pu-

terea i mai muli. Nu-i ruine la dânii a fi datoriu, c nici

unul, nici de cei de frunte, nu este s nu fie datoriu, i la

Jidovi ocinile le zlojesc, i odoarele lor zlojesc la negu-
20 tori i le orânduesc altora, i muli i de tot le pierd, hrnind

gloate dup sine ; c pre cela ce tie strânge, ei îi zic numele

de jidov.

1 nu potM2 3 dintre dânii i om.M^M^ lor] acelora

5 nu om. L^L\ ei om. M^, singuri ei L^L* 6 la] las M' om. M^, Bupâ

2b seim M- ad. i, de iau bir M^JVP, de pre la L^, lor] si L^L*, pot] ari pu-

tea om. A-'L^L* 7 mare ca aceia om. L^L^M^ 8 Dup vedea L^L* ad.

treab mare ca aceia, i om. L^L*, craiuA^M^M^ 9 margini A^, de-

nafar] mai departe M^, -s] sânt A^ -i 10 oameni^ om. L^L* 1 1 i
a^ om. M2, nu preget L^L* 12 trud] osteneal A^ 13 truda] oste-

30 nealaA^ 15 iar n'auJVP, avuii A^ avere IVP, c averea 15-16

strânsoarea (L^L^ ad. sa) A^L^L* 16 altora o dau L^L*, Muli lefecii

in L^L* in lefecii muli M^, cât le este A^ cât li-i L^L* cum li-i

17 înc i mai M2, Dup muli^ ad. in, Nu este la dânii ruine A,

datori >P, c om. L^L* 18 nici om. L^L*, aceiL^LS de^] dinM^M^
35 nu-iMiM2, ca s nu AP ISleom.M^, le zlojesc^ L^L* om. IVP 18-19

i la Jidovi — zlojesc^ urmeaz înL^L* dup negutori 20 i^ om.M^,

le2 om. M^ Dup pierd ad. moii i odoar-K 21 gloat-K A^P, cel ce A^,

tie] ti om. A^, c strânge M^, pre cela — strânge] cel strâns L^L*,

Dup strânge ad. avere 21-22 ei îi zic numele de] ei îi pun numele

-40 de Al îl numesc A2M3
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Stpânilor, cui slujesc, sânt cu credin, i pentru nu-

mele lui i pentru cinste capul îi va pune. Pentru ruda sa i
pentru seminia cât de departe, stau cu dânsul pân la moarte.

Au obiceiu Leii, nu ca Grecii, dup sfad i dup price,

dac-i vor împca, nu va inea pizm, ci la nevoia lui ca 5

drept un frate se va pune.

Craii, nu ceia ce-s moeni cresc, ci pre carele îl aleg

€i ; nici alt voe mai mare are, fr numai ce-s boeriile pre

mâna lui, cui va vrea s dea le va da, nici acele date nu
poate s le ia, fr numai de viclenie spre ar, de-i va lua lo

întâiu capul, cu jude, pân nu va muri. Pentru aceia, po-

gorând puterea i luând din mâna crailor, n'au voe s fac
cuiva înaljosul, i s poat aâa dup pofta sa ruti rii,

€i pentru frâu se in flcile lor, c ar face multe ruti. i
pentru aceia, rdicând ei între sine rutile sale, din puin 15

au crescut ara mare, i se pot apra de toi vrjmaii si.

i de la alii ce au luat n'au dat : De la Nemi Prusia, de la

Mosc nu puin ar au dobândit: Severia i Cernihovul i
alte inuturi.

Turcii, carii pre la alte ri au izbândit i au luat ceti, 20

iar la I.ei de câte ori s'au ispitit cu ruine s'au întors. i
la toate lucrurile sânt gata, i cu puterea i cu gura gata

sânt s se apere, i Dumnezeu îi apr pân acum, de poate

1 stpânului L^L*, cui] suL^, cui slujesc] si sânt om. L^L*

2 cin^tA cinsl-k în celelalte mss, i pentru cinste om. L^L*, capu-i MS 25

va om. A^L^L* 3 seminie L^L*, de om. M\ cu] pentru 4 nu ca

Grecii se afl în parantez înL*, svadM'JVP om. L^L* 5 i-] îiL^M^

se 6 drept] pentru 5-6 ca un drept frate al su se va jVP, se

va pun? ca drept un frate L^L* 7 Crai L^L^^SP, nu cei M', -s] sânt A^M^
moneni A2 moteni A^L^L*, ci pre cela ce-1 alegL^ 8 -s] sântA^M^ 30

9 s le dea A^AP, le om. M^M^ 10 s le mai ia spre] despre L^L*

12 luând-oM^, den mâna lui craiM^ 13 cuiva] cui va vrea A^, naJ-

josul L^L* 14 pentru frâu] înfrânate M^ c ari A^L^L^AP c'ar A^

ce-ar M'M\ i om. UL' 15 ei în de sine L^L*, sale] lor A^L^L* 16 a-
r A\ si] lor Al 17 ce 07ri. L^L*, Prusii L^L* 18 Severa 17-19 7?? 35

dreptul acestor rânduri se afl în A urmtoarea not marginal: Acestea

cum scrie atuncea aa au fost, iar acum nu le stpânesc Leii ci Mos-
calii. 20 Lup riL^L* ad. tot, izbândit] dobândit 21 la Lei] asupra
Leilor M^ 22 i^ om. M^, putere A^ 23 se om. M^ 22-23 s se

apere i cu puterea i cu gura pururea sânt gata L^L* 40
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zice fiecine c sânt ca o fecioar neatins i nesilit (Numai
Ttarii îi car în toate zilele de grumazi, c umbl la dânii
ca la sit).

Au Leii 2 arhiepiscopi i 11 episcopi; 3 episcopi la

5 cnejia Litvei, 4 la Livoni, fr mitropolitul de Ghiev i ali
episcopi, ce-s spre Rusi, de legea greceasc; 16 voevozi de
scaune în ara leasc, 5 la Litva, 3 la Prusi i alii, cine-i
pre la scaunele sale, i 61 de cateleani, iari boerii de scaun,

iar strostii sânt mai multe.

10 ara leasc are ape mari: Visla, care trece pe la

Cracu i se pogoar pre la Varav i la Torun, i la Dansca
d în Marea Alb, i ici umbl multe pre dânsa. Este i
San ap mare, care d în Visla, iar despre Mosc Niprul

iar ap mare.

15 De împria ttreasc, i de obiceiul lor, i cât loc cuprinde

ara ttreasc.

Aicea nu mult vom pomeni de Ttari, carii se afl c
sânt limb btrân i dinceput viteji, i pân astzi vedem
c s'au inut tot în ce au apucat.

20 1 hiecineM^fietecine A2L*, c sânt pan acum L^L*, neatinse IVP,

nesilit] nesmintit M^M^ 2 c] cât 1-3 Numai— sit om. L^L^M^

;

înA^M'^ paranteza a fost suprimat, în K se afl în dreptul acestor rân-

duri urmtoarea not marginal: Acum au ajuns mai defimat de cât o

femee rea 4 i au înc. M^, arhiepiscopii 11 episcopii i 3

25 episcopi AM^, 3 episcopii L^L* 5 cnezia A cnijia chijnia JVPM*, Lit-

fei Al Letfei M^M^MS Ia Livonia M^, la Livoni 4 episcopii L^L* 6 -s]

sântA^M^, spre] pre A2 la M3, Rus M^, voevozii M^IVP 7 scaun L^L*,

Litfa A^MW, Prus jVP 8 sale] lor A^, i 60 deM^M^, cateleni ca-
taleniAM^ iari] iarL^L^MV, Dup scaun L^L* ad. în ara leasc

30 9 starostii A^M^, i mai L^L*, mai multe sânt M^M^ 10 are] pre M'IVP,

ape curtoare i mari L^L* 11 se om. M^M-, Varau A^, Toruni -ne A^

-n-fc A2 Torul L^LS Gdansca IVP Gdannsca A^ Gdalschii L^L* 12 d
în] den din M2, multe umbl L^L^M^ 13 Sânul L^L*, care om. M\
iar om. L^L*, Niprul] Naporul Nistrul L^L* 14 iar ap mare

35 om. L^L* 15 De] Pentru M, cuprinde] prinde M^M^ 16 ara tt-
reasc om. 17 nu om. L* 18 limb btrân] niam vechiu

19 tot întru ceL^
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Tartaria, sau cumu-i zic unii ara ttreasc, este îm-

prie mare, c nu numai ceasta ce-i la Crâm, ce în toate

prile se lete, i cu putere mare, de cuprinde loc mult,

o parte mare de Evropa, i Sarmaia toat de la Asia, cu

Sitia sau Sereca ce-i zic acum Cataio. Numele i-au luat ara 5

de la apa ce-i zic Tartar, care cur într'acele pri ce-i zicem

Magopi, iar lcuitorii îi zic Mangul.

St aceast ar spre miaz noapte. Despre rsrit au
împria cea. puternic a Hinnei

;
despre amiaz zi India cu

apa Canghes, ce-i zice cartea noastr Fison, i apa Osca, 10

iar despre apus marea Caspium i ara leasc; de acolea

se apropie de Mosc, i despre miaz noapte cu marea de

ghia.
Vzduhul acetii ri este nestâmprat, c vara acele

tunete de groaznice sânt, cât de fric muli oameni mor, i 15

sânt clduri mari, i aciai frig i omei mari, i acele vân-

turi sânt de mari, cât de multe ori se tâmpl de opresc pre

om cltoriu cu calul i-1 surp jos, copacii din rdcin
oboar, i multe pagube fac. Iarna nici odat nu plou, deabia

jilvete pmântul. 20

Rodete acea ar grâu, orez, i de alt pâine; mtase
se face, imbir, scoar dulce, piper, revent, zahr, mucatin,

1 -i] îiM3 om. Ml 1-2 o înprie 2 c om. M 3, nu. om. M"^,

ceasta] an^A c nu este numai aceasta L^L*, ce^ este A^L'L* 3 Du-

p lete L^L* ad. i se lete, coprind M^, loc mult om. L^L* 4 de^] 25

laL^L*, Avropa M\ toat om. L^L* 5 SirecaAM', acum. Numele Ca-

taio i-au M2, i- om. L^L* 6 Tartarul L^L*, dintr'acele M^. zicem]

ziccem M^M^ zim chemm noi L^L* 8 amiaz noapte 9 Hin-

nei A^M^M^ Hinn-ki Ahinn^i A^ Ahinneei L^L*, India {Koglniceanu)]

Nidia în toate mss 10 Canghes {Koglniceanu), în mss este: Capghes AM 30

CapcesL^L*, în cartea M^, Fisson A^ apa Axa L^L* 11 Caspia M^,

acolo A 12 miaz noapte {Koglniceanu)] apus în toate mss, cu] laM^
1 5 de^] atâta de L^L* (i în M^ s'a adaos posterior : atât), groznice M^ muli
mor din oameni A^ 16 prea mari^ L^L*, acieM, i aciai — mari^

om. L^LS acele om. M^ 16-17 i acele — mari om. M^ 17 aa de 35

mariL^L* mari atM^, cât] cL^ 17-18 pre omul M^ 18 cu cal cu

tot -l om. L^, i copacii M^, rdcini M^ 19 îi oboar L^L^M 2,

mult pagub L^L* multe pagubnvM^, ploao în mss, Dup plou L^L*

ad. vara foarte puin i când ploao, ci deabia M^, abiaM^ 21 ace-

ia A^L^L^M^, orizL^, deom.M2 22 imbir] cimbiriu L*L^ raventAM^M^ 40

mocatin L^L^M^M^, i zahr mocatin L^L*

33258 7
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smoal, pre alocurea i aur i argint scot, iar vin pre pu-

ine locuri se face, c la ara Cataia nu se face. Afl-se i
stânci negre de piatr, de fac foc cu dânsa dac o sap, i
arde în loc de lemne, pentru lipsa lemnelor.

5 De toate dobitoacele se afl multe. x\fl-se scris în cr-
ile Ttarilor, c împratul lor hrnete 10.000 de iape albe

numai de muls lapte, i ine 20.000 de vântori, c zic c
fr de seam se afl pasri multe.

împrat întâiu au pus de feliul lor pre unul ce l-au

10 chemat Han, ca s fie judecata pre dânsul, i acest nume
Han s'au chemat în toi hanii de pre numele acestuia, câi

au urmat pre urma lui, cum i la Eghipet întâiu Faraon,

apoi Ptolomeiu, la Râm Ghesar. i din smâna lui Han
toi sultanii s'au tras, i au lit împria aceasta de la

15 ara Senariilor pân la Ochian, pân la marea ce-i zic

Caspium.

Pre urma lui au sttut Ioc han, carele au nscut pre

Zain han, al treilea împrat, ce-1 poreclesc unii Bati. Acesta

au prdat Rusia, ara leasc, Slijia, Moravia, ara ungureasc.
20 Al patrulea han, fiiul lui Bati, Temircutlu, carele îi zic

Tamerlan, i se afl acesta la istorie scris pentru vrjmia
carele toat Asia au prdat, de au ars pân la Eghipet.

Acesta au biruit pre Baiazit, împratul turcesc, i l-au prins

1 i scot aur i 2 Cataio L* Cataie Cataif A^M', nu-i se

25 face nice i se face nu-i se afl nu se afl L\ Se afl i
om. 3 stânce stenci st-knci stinci A^L*, de^] i cu dân-

sele M3, dac] de care L^L* 4 pentru] de L' 5 Se afl^ i se

afl2M2 B/^peM^M^ 7 numai] de-i (-i om. L*) sântL^LS de^ om. L'L*M3

8 psri A, se afl pasri multe fr de sam 9 au pus înti M^,

30 de feliul lor pre unul] pre unul de niamul lor 10 Hanul A^, jude-

cata pre dânsul] giudectoriu 11 în] laA^ om. L^L* (înL^ s'a adaos

posterior deasupra rândului) 12 întâiu om. A^ 13 Potolomeiu AL^M^,

iar la Râm M', ChesariM^, smâna] seminia M^, Ghan 14 sol-

tanii A^L' 15 S-^nariilor M^W^ S-^nar-Kilor Binarilor A^L^L*, i pâ-

35 n^M^ 17 Iar pre urma M2, loscM^, ghan 18 ce-i zic unii M^,

Batti A2 Batii L^L* Batie 19 Slijie Slejia 20 fiiul] fecio-

rul A, BatieM^, Temircotlu M^M^ i Mircullu L', îi] -iL^ 21 Temer-

lan L*L5M2M3MS istorii M^, vrjmia lui L^M^ 22 de] i M^, ars]

ajuns L^L* 23 Au biruit acesta L^ BaezitL'L* BaizitM^ BaizatM^ sul-

40 tan BaAzitM^, i prinzindu-I
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viu, i în ctui de aur l-au bgat, i l-au bgat în cuc, de

l-au purtat prin toat Asia.

Al cincilea din Temircutlu, fiiu-su cel mai mare Temir
ar, au sttut împrat, carele zic c au perit la Prusi în rz-
boiu, btându-se cu Crijecii. 5

Al aselea fiiu-su Mahmet ar.

Al aptelea fiiu-su Mehmet ariu. Acesta au nscut pre

ahmet, al optulea împrat.
Iar la ara Cataiului întâiu au împrit Ginhis, al

doilea Cui, al treilea Barhim, al patrulea Arlam, al cincilea lo

Mongu, al aselea Cublai.

Ttarii sânt oameni rzboinici, suferitori la toate ne-

voile, nu grijesc de avuie ci de izbând, i de foame rabd
cu sptmâna, i unde va s fac oaste de grab i nu-i loc

drept hrana s se zboveasc, i de o sptmân mnânc, 15

ca s fie stul s nu flmânzeasc. Rzboiul nu-i aa tare,

câtu-i de groaznic pentru nvala i gâlceava, i de ar rbda
mult, cum li-i nvala, nimenea nu le-ar sta înainte; ci din

nval mare pre lesne dau dosul, i din fug, rchirându-se,

de multe ori poftoresc rzboiul. i cumu-i nvala cu groaz 20

a o sprijini, aa i goana cu primejdie a o goni, c din fug
se întorc i izbândesc, i aa lucrul ce vor s fac de grab
se apuc, c unde-i auzi numele, acolo îl i vezi.

Acetia nu lcuesc în case, fr numai în ora mare,

în carele de multe feliuri de oameni lcuesc, negutoresc, 25

1 viu om. L^L*M2, i^ om. M^, I-au bgat în ctui de aurM^, i
l-au bgat^ om. A, i l-au bgat în cuc] i în cuc de fier l-au pus L 'L*

3 TemircotluMiM2 4 carele-i M^M^ carele îi M^, PrusM^M^ 5 Cri-

j-fecii A^M» Crejicii Crijicii Crijacii A^L* CrizaciiU 6 ar om. M^M^
7 fiiu-su om. AM^, -su om. 9 Gimhis Hingis M^M* 10 Cui] 30

cuM^M*, BarhinM^, Alam L^L* llCoblaiMW 13 avuie] ave-

re M^, de^] laM^ 15 dirept A^ derept AMe M', zbvasc M\ ei

mnânc i de o sptmân 16 ca om. M^, stui M^, Rzboiul
lor La rzboiu M^, -i] esteAL^ 17 -i] este A\ groznicM^, ari

18 ii-i] le esteA^ nvala] gâlceava L*L^ cum dau nval M^ nime- 35

nea] nimeM^M^ niciM^, le-ri sta M^, din] deM» 19 dosMW, fu-

ga 21 sprijeni A^L^ sprejini AW sprejeni MW, primejde M^, a-i

goniA^LW 22 se întorsuA^, i^ om.M^, grabA 23 unde auzi de

numele M^, acolo om. L'L* 24 Aceti M^ în celelalte mss : Acet-k,

cas-K L^M^, oraK (--k M") mariLW 25 în carele de] unde M^ 40
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agonisesc, i în câmpi dup pune cu dobitoacele umbl. în

loc de cas cotigi poart, ales la ara ttreasc cea pustie,

c Tartaria în multe se împarte, c ara cea mic, care st
ctre Evropa, între Nipru i între Don se închide, i în-

5 tr'însa Gramul este, unde le zicem la Pericop. Iar Tartaria

cea pustie, în care multe orde sânt: întâiu Zagar, ce este

Sitia, între Emaum i Gataio, cu cria Tangut, i alte multe
orde cuprinde, cumu-i Zavolha, Cazanul, Nohaii, Tumenii,

Shibenii, Hianii, Gosahianii, Astinhavenii, Ghirhesarii, Bare-

10 hidurii, Molgomozorii i altele multe sânt, carele n'am vrut

s le mai scriem. Ge Zavolha i Gazanul, Vasilie cneazul

Moscului le-au lipit de împria lui; iar Nohaii sânt din-

colo de Volha, împrejurul mrii ce-i zic Gaspium i apa laih,

i i alte locuri ce-s lcuitori muli, i pre multe locuri sânt

15 i bogai, de nu se in cu prade ca acetia, ce-i vedem noi,,

ci cu agonisit.

i ape multe se afl, i bli nu numai pescoase i cu

agonisit, ci într'unele se afl atâta mrgritariu de mult^

de nu-i nici de un pre.

20 Ci de acestea a Ttarilor destul am pomenit, ci iari
de altele s artm, c multe am avea a scrie de dânii, c
de multe ori am pit i nevoe de ctre dânii, i nu numai
noi, ci toate rile câte-s penprejurul lor. Ci mai apoi s nu
ne artm istorici de lucrurile altor ri.

25 1 dobitoace M^M^, umbl cu dobitoacele L^L* 1-2 i în locM^
2 case A, cu cotigi M^M^, poart cotigi 3 în multe pri 4 Ni-

pru] Nistru 5 este Gramul M^, le om. M^ PerecopA^ Iar] în M^M^
6 oarde A horde ori de ori din M*, Dup întâiu ad. la, Zagar M*^

Zagaar A^ Zagara A^ Zagatar L^L^L^ Zagazar M^M^ 7 Emmaum AM^
30 Tangunt L^L* 7-8 orde multe 8 oarde A horde ori de M^, de

cuprinde A coprind M^, Zavorha L^L^L^ 9 Shib-fcnii A'^Uh^ -b^nii A^,

Hianii om. M^M^, CosahoianiiL3L*L^ AtinhaveniiL*L% CherhesariiM

W

9-10 BarahiduriiM^ Barhedurii A 10 Morgomozorii A^ -mezorii JVP, al-

te L^L^M^, sânt om. M^, careL^L* 11 s le mai scriu anume M^, Za-

35 volha] ZahovalnaiVP 14 V- om. L^L*, i alte] într'alteM^ 15 pra-

d-K A^ prada A^M^, acet-k A^M^M^ aceti 17 i bli se afl M^, nu
om. AM2 18 mrgritari 19 -i] e L^L* este A^ 20 destul] ne

agiunge câtM^, iari om.M^ 21 s] vom sM^ c multM^ multe

am avea] multe feliuri ne-ar fîL^L* 22 peitA^ avut M^, ru i ne-

40 voeM2, i^om. AW, dânii] ei L^LS i2] ceM^M^ nu om. M2 23 pin-

prejurul A^ prenpre- înpre- L^L*, Ci] i om. A^
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De împria Turcilor i de începutul lor i de adaosul lor,

în ce chip s'au început i s'au înmulit i s au lit la atâta

mrire i cinste i trie.

Aicea de vom scrie i vom pomeni de începtura i
adaosul Turcilor i de împria lor, nu vom grei, c se vede 5

c-i fr cale ca s nu pomenim i s nu scriem, c supt

mâna lor i supt jugul lor sântem erbi.

Acest fel de oameni, ce le zicem noi Turci, carii întâiu

din tâlhari i din oameni puini atâta s'au lit i s'au în-

mulit, c dou pri de pmânt cuprind, adec Asia i Africa, 10

s'au întins de au apucat o parte mare i din a treia, din

Evropa, de sânt de Dumnezeu lsai certare cretinilor i
groaz tuturor vecinilor de prinprejur.

Numele acesta ce zicem noi Turc, se înelege om ce-i

cu via slbatic, iar Jidovii ei îi chiam Togarma, iar 15

ei îi zic Busurmani, adic tiai împrejur sau buni credin-

cioi, c Turci s-i cheme nu sufer, c-i de ocar la dânii

acesta nume, c pre limba jidovasc se înelege nemernic
sau prdtoriu. Alii îi zic Otomani sau Osmani, de pre nu-

mele împratului lor cel dintâiu, ce l-au chemat Otoman, iar 20

începtura împriei lor într'acesta chip se afl s fie:

Otoman împratul lor cel dintâiu au fost ttar, sluji-

toriu al hanului celui mare, om îndrzne i mai mare de

1 De] Pentru om. M^M^ adaosul] adusul M 2 în ce chip]

cumM^ lit] înnlat L^L* 3 i cinste i trie om. L^L* 5 adaosul 25

turcesc L^L* 6 c-i] c e ]VP a fl fr de L^L*, ca s nu pome-
nesc L^L* de nu vom pomeni M^, s nu scriu L^L* 7 erbi] robi A*

6-7 c sânt supt mâna lor i supt jugul erbii lor sântemL^L* 8 f/ftlM^

tn celelalte mss: fklw, ce le zic Turci L^L* 9 puini oamini 10 c]
cuL^L* câtM^ coprinzând L^L*, Africhia 11 i s'auM^ tins A 30

întors M2, din^] adec adec den L* 11-12 i den Evropa adec din a

treia parte de lume M3 12de^]i]VP, lsai de Dumnezeu ISdinpre-

giurul lor 1 4 ce] ce-i Numele acestora ce le zicem noi Turci L^L*,

ce este AL^L^M^ om. 15 ei îi chiam] le zic 16 împrejur

om.L^L* 16-17 Dup credincioi arf. în legea lor 17 sufere A^L^L*, 35

dânii] ei L^L* 18 aceste A\ c] nuL^L* {înL^ nu a fost apoi ters)

19 prdtoriMS sau prdtoriu] (nemernic sau prdtoriu) A, Osmanii

Osmanid AL*L^ In A cuvintele : Otomani sau Osmanid se afl în parantez

20 cel] celui L^L^M^ ce] care AL^L* 21 s fie fost A^ c au fost

22-23 slujitori 23 al om. Dup îndrzne ad. la rzboiu 40
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trup de cat alii. Acesta de nevoe au eit din ara tatrasc,
i au început întâiu la Capadochia a inea drumul, având cu

sine numai 50 de oameni, i s'au adaos dup aceia unul câte

unul pân s'au înglotit, unii din oameni ri adunai, alii i
5 de nevoia lor, pentru s hlduiasc de moarte, alii în n-

dejde de dobând. i aa dup adaos ce fcea, întâiu pre

ascuns, iar dac s'au înmulit în vedere, se apuca de prda
i jcuia. i de aci cu toii s'au pornit de au luat Capadochia,

Pontul, Bitinia, Pamfilia, iliia, ri mari. i acestea s'au

10 lucrat în anul 6808.

Pre urma acestuia au luat împria fiiu-su Orhan. i
iar i acesta cu acela meterug s'au apucat ca i tat-su,
numai trie i avere mai mult au avut, din zi în zi ado-
gându-se i lind împria, c crescând vrajba între cre-

15 tini au luat Misia, Licaonia^ Frighia, Caria, i Neia btutu-
o-au i o au dobândit, i i-au lit împria pân la Helespon.

C pre aceia vreme intrase vrajb între Paleolog i între

Cantacozino, carii era capetele arigradului, i socoti neprie-

tenul Crucii ca s se arate unii pri cu prietenie, i s-1

20 cheme într'ajutoriu, ce s'au i tâmplat, c au trecut cu oaste

la Evropa, i au dechis calea i altora pre urm la Evropa,

s fac mult nevoe. Acesta aproape de svâritul su au

fcut rzboiu cu Ttarii, i au czut în rzboiul acel fr
noroc, i au împrit 31 de ani.

25 2 CappadochiaAL*, a inea drumulla Capadochia M^, i au inut
drumul întâi la Capadochia 3 dup] de pe L^L*, i dup aceia iar

s'au adaos M2 4 i om. M^M^ 5 nevoe A 2, lor ow. A^L^L*, pentru

om. A^M^M^, s hlduiasc] ca s scape A\ in] din A^ 6 ce] se

om. L^L*, înti se fcea L^L* 7-8 de prad i jefuia A2 8 i om. M^M^
30 9 BitiaM^MSM*, iliia Pamfilia M^M*, ri mari] ermariAM'- 10 la

anii L^L*, Dup anul A ad. de la zidirea lumii 1 1 Orhan e în JVP în

parantez 12 iar] iar A^, cu acela M^M^, ca] ce M^M^, cum i tat-

seu s'au apucat 13 mai mult cât au 14 -se om. M^, înprieM^
15 LacaoniaM^, i Neia] ineiaA i Nemia 15-16 btut-au M*

35 au btul-oL^L* a btutM2 16 o^ om. A^M^, i-au] au AL^L*, Helis-

pon Al H-Kles- Hales-L^L^ Helespont 18 Cantacuzino L^L* Cata-

cuzinoA^ Catacuzeno AS capete 19 se om. 20 ce] care A»

i L^L* cum M3, oast-fc A^ oastA 21 i au dechis— Evropa^ om. L3L*L^

22 s fac mult nevoe se afl inA^- înainte de i au dechis din r. 21, de

40 sfâritul L^L*, aproape de svâritul su om.
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Pre urma lui, fîiu-su Amurat au sttut împrat, om
meter i ascuns la inim, carele n'au fost mai jos de cât

alii de vitejie, de a rbdare nevoile de învtura vitejiei.

Acesta, acoperind gândul su ce vrea s fac, vzând, cum
s'au pomenit mai sus, vrajba între Greci, i slbii de rzboae 5

ce fcea în de sine nimind cu leaf vase de la Ghenua, i
dup ce au dobândit Helespontul, au trecut la Traia, în anii

1363 6871, i Calipoli la Crâm au apucat, ci apoi i o parte mai
mare a Traiei au luat. Dup aceia au supus Misia, Bosna,

Rumele; mai apoi, dac au dobândit scaunul Udriiului, de 10

Bulgari i de Sârbi s'au apucat. Mai apoi au perit de o slug
a lui anume Lazr Dispot, ce-au fost mai nainte de la inim
iubit lui, i l-au fost prins în rzboiu.

i i-au rmas pre urma lui 2 feciori, Suliiman i Baezit,

ci Baezit, omorând pre frate-su, au apucat împria, i de 15

aci s'au apucat de toat împria. Era om brbat, de minte

ascuit, i poftitoriu de lucruri mari, i îndrzne fie la ce se

apuca; la trude rbdtoriu, vremea cunotea i lucrul cum
va purta, i stttoriu ca s împle de ce se apuca. Deci, dac
au dobândit Traia toat, i-au întors inima spre arigrad. 20

i întâiu au socotit s se apuce de Tesalia, Machidonia,

1 Amrat Murat sttu au sttut înprat fîiu-su Amu-
ratA au sttut fîiu-su Amurat înprat L^L* 2 mai jos om. L^L* 4-5 cum
s'au pomenit mai sus urmeaz InM^ dup Greci 5 slbii] rzbii M^M^,

rzboiu L^L* -boiul M2 6 între sine A^MMntre ei A^ om. L*L5, vas-wM^ 25

7 Helisponlul A> Halespontul L^L^L^ 8 Calipoli] de la Calipoli lipoli

la poli M^M*, ci om. L^L*, ce mai apoi 8-9 de (de-iA') mai ma-
re AM\ de a Traiei mai mare 9 de a Trachiei luat] apucat

10 Odriiului A2L3M2M3 10-11 de la Bulgari A 11 i om. AL^L*, Sir-

biiA2 12 LazorAW, Despot L^L*, mai denainte L^L* 12-13 iubit 30

lui de la inim M^, ce-i era lui iubit de la inemM^ 14 i-au fost r-
mas L^L*, pre urm 2 M3, Suliman A SuleimanL^M^, BaizatL», Su-

liiman i Baezit sunt în K in parantez 15 ci] i M^M^, ci Baezit

om. M'M2, au omorât M^, înpria au apucat 15-16 i de aci— îm-

pria] toat M3 16 de toat om. UU, i era L^L^JVP, Dup Era L^L* 35

ad. de toate, de^] laM^ 17 pohtitoriuA, la fie ceA^ la fîete ceM^
18 trud M3 19 va] îl va AS stttoriu] silitoriu A^M^ umpleLW
împl;RM^ .^pKM3 plineasc L* înplineasc A^ de om. ce au apu-

cat M^ la ce se apuca ca s împle A^, Deci] Iar 21 Tesalia

exist numai îwM^ in celelalte mss este: Ghesalia, form care, de sigur, 40

era i %n arhetip.
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Fotida, i de Atica, i Misia, ce le zicem acum Sârbii, i Ilirii,

ce-i chemm Bosna, i Tribalii, ce-i poreclim Bulgarii ; o parte

din Sele au luat, i au ucis i domnul Bulgariei. Mai apoi au

încunjurat în 8 ani arigradul, i auzind c vine oaste un-

5 gureasc i franuzeasc, pre carii împratul cretinesc i-au

adus i i-au chemat într'ajutoriu, temându-se de atâta oaste,

au prsit arigradul de a-1 batere, i au sârguit de au eit

înaintea acei oti la Nicopoli, i dând rzboiu au biruit Baiazit,

i muli domni i hatmani ai Franozilor au perit.

10 De care lucru cu noroc semeindu-se Baiazit, iar s'au

vârtejit la arigrad, i 2 ani stând asupr-i de i-au flmânzit,

i era acum cei închii perii de n'ar hi venit Tamerlan,

hatmanul ttresc, cu mulime de oaste, de au stropit toat
Asia, i cu foc o au pârjolit, oraele au prdat. Deci de frica

15 lui de sârg s'au învârtejit, i la Galaia i Bitinia de rzboiu
s'au gtit, i btându-se pân au înoptat birui Tamerlan, hat-

manul ttresc, i Baizit fu biruit de mulimea Ttarilor, ce

nu era deopotriv, i l-au prins viu, i ferecându-1 în ctui
de aur, i în cuc bgându-1, l-au trecut la Asia. Ci la x\sia

20 1 Fotide AL3LWM2, Ie zic M^, IliriaL^L* 2 ce se chiamM^ ce-i

zic acum L^L*, poroclim M\ Bolgarii M^, i o parte 3 SeU M^M^
Sel-k H-kl-fc A2 Sile de dânsele L*L^ au luat om. M^M^, i pre domnul
(Sirbiiei) Bolgarii M^, Mai apoi] Dup aceia 3-4 au ajuns de au

încunjurat L^L* 5-6 i-au adus înpratul cretinesc 8 NicopoU A^

25 NecopoUM^ Nicopoe M^, i-au biruit M^, BaizatM^ 9 muli den hat-

manii a (a om. M^) Franuzilor M*M2 10 s^meindu-se A^ simindu-seM^
11 învârtejitA^Mi 11 stându-i AL*, asupr A^L^L^M^M^ înpregiur M^,

de l-auM'M2 12 i om. L^L*, acum o?n. A^, acei A^L^L*, perii cei

închii M^ i cei închii mai era perii A^ i cât era perii cei închii

30 Temerlan L3L*M3 Termunul 13 de i-au stropit L^L* 14 i ora-

ele M^, le-au prdat AW, Deci] iM^ 15 vârtejit A^L^L^M^, Ga-

laia IVP, BitenieMi BitiaM2 16 s'au gtatL^L^MS au noptatL^, au
biruit M2 i au biruit M^, Temerlan L^L^M^, biruit-au Merlan 16-17

hatmanul] hanul 17 de] pentru A, i Baizit — Ttarilor] pre

35 Baezit înprat cu mulimea Ttarilor L^L* pre sultan Baiazit c era

mulime de Ttari M^, ce] ci A^ 18 opotriv potriv L*, i prin-

zindu-1 viu M^, Dup viu M^M* ad. pre Baizit, i ferecându-1] i l-au fe-

recat L^L* l-au bgat 19 i în cuc — trecut] i în cuc de fier

pusu-l-au de l-au trecut L^L* i l-au pus într'o cuc l-au trecut la Asia

40 Ci la Asia] i de la Asia IVP Ce la aceia L^L* i dup an^A
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l-au slobozit, iar el de ruine curând au murit, dup ce au

împrit 13 ani i 6 luni.

Rmas-au fii de dânsul Calepin, Moisei, Mahmet i Mus-
tafa; ce Calepin de sârg au murit, iar fiiu-su Orhan de

unchi-su Moisei fu omorât, i Moisei de frate-su Mahmet. 5

Acesta Mahmet ara munteneasc i Machidonia au supus,

i enchiul sau hotariul turcesc pân la Madenanici l-au mutat,

i scaunul i-au pus la Odriiu. i dup ce au inut împria
17 ani au murit.

Deci al doilea Amur^t czu la împrie. Acesta, cu aju- 10

toriul ce avea de la Ghenuva, trecând la Traia au btut pre

unchiu-su Mustafa, i Thesalonica au sfrâmat, carele era

ora btrân, tare i plin de avuie, i pre acele vremi Ve-

neia o inea. De aci au supus Ghiprul, Epirul, Etolia. Cunos-
^

când de acia c de va putea s lege prieteug cu Gheorghie 15

Despot, domnul Sârbilor, c lucrurile lui se vor întri i a

cretinilor vor slbi, cu toat nevoina au silit i au luat fata

lui s-i fie împrteas. De acia i cu puterea socru-su i
cu a sa s'au apucat de Beligrad, i btând cetatea au perit

7000 de Turci.
'

20

Dup moartea acestuia sttu împrat al doilea Mahmet,
carele au încunjurat arigradul cu mult mulime de oaste,

1 iar] i A2, curând] mare L^L* 2 6 luni] pol 3 fii] fe-

ciori A\ dentr'însul A^L^L*, Rmas-au ficiorii lui anume M^, MoisiA
Muii M^, Mahmut 4 Calipin M-M^ Capelin A\ de sârg] cu- 25

rând A^L^L*. ArhanA 5unchu-seuM^ Moisii^AS Moise^M^, Meh-
met 6 o au L^L*, au supus urmeaz în dup munteneasc
7 enchiul sau om. M^, Madenanicit M^M^ Medenanici L^L* 8 Udri-

iuA2L*Mi, l-au inut M2, înprie 9 ani 17 10 Murat M^,

Deci a doilea la înprie czu AmuratM^ 10-11 agiutorM^ 12 The- 30

salonicul A^M^ au frâmat A^L^M^M^ 12-13 care era ora mare i
btrân L^L* 13 avuie] avere M^ 13-14 Veneianii o inea M^ o inea
Veneianii M^ pre acele — inea] inea pre aceia vreme de Vineia M^
14 Etolie A2 15 de acia om.L^L*M\ c de se va putea înprieteni cuM^
16 DispotAiM2M3 Dispotul A^, Sârbilor] din Sârbi L^MW de Sârbi L*L^ 35

c om. A^ 17 se vor A^ 18 înprtease M^ i^ om. L^L* 19 Bel-

grad A^L^M^ 21 au sttut M^M2, Iar dup acesta sttu înc.M^, îm-

prat al doilea] sultan M^ Mehmet AM^ împrat al doilea Mahmet se

afl înM^ în parantez 22 care L^L*, mult om. M^
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i l-au luat în anii 69G1, în 31 de zile a lui Mai. în al doilea 1453

an dup aceia s'au dus la Beligrad, i muli de ai si acolo

perind, i el înc rnit, l-au prsit. De acia Bulgarii au luat,

i Dalmaia i Rasia au dobândit. De aci Trapezondul i~au

5 dobândit, i Mitelina cu alte ostroave au luat. Apucat-au i
Evbeia i Chiefea, ce o inea Ghenuzii, i au împrit 32

de ani.

De aci Baiazit al doilea luând împria, rzboiu cu Ve-

neianii fcu, i le-au luat Naupactum, Metona, Dirahia, i
10 toat Dalmaia au prdat, i au murit otrvit.

De aci Selim fiiu-su czu la împrie. Acesta au luat

Alcarul, ora mare la Eghipet, i dup ce au omorât pre

sultanul, Alexandria toat cu Eghipetul le-au dobândit i le-au

lipit de împria lor, i Damascul l-au luat.

15 Pre urma lui, fiiu-su Suleiman iind împria, luat-au

Beligradul, aprtura nu numai a rii ungureti, ce a toat
cretintatea. De acia Rodosul au biruit i Strigonia i Buda
i alte orae a rii ungureti; încunjurat-au i Beciul; mai
apoi au perit la Zeghit, împrind 47 de ani.

20 1 de zile om. ale lui A\ în luna lui Mai în trei zeci i una
de zile A2 Mai 31 de (de om. M^) zile L^M^ Mai 31 U]J Mai în 7 M*, In

dreptul datei se afl în A pe margine adnotarea: La letopiseul grecesc

scrie în 29 ale lui Mai 2 dup aceia] dup ce AM, s'au dus] au fostM^,

Belgrad AS de ai si] dii lor A^ 2-3 perind acolo L*M'' 3 l-au] s'au M^,

25 l-au prsit — luat] d-kcii l-au prsit Bulgarii i au luat M^ 4 Rasia]

TraiaM^, Trapezontul A^L^L^M^ 4-5 l-au dobândit om. M^ 5 Miti-

lina M^M^ Mitelinul A^M^ 6 Chief b L^M^ Chief^ A^M» Chefi' A2L* Chef^ M-%

i^neM^, Ghenuvezii A NeguziiM^ 6-7 i înpri ani 32L3L* SBaizit

al doilea rând luundM^ al doilea rând luund BaizitM^M* 8-9 Vine-

30 ianii M^ au fcut rzboiu cu Vineianii M^ 9 au fcut M^, Nau-
pactulA NapactulM^ Methona A, DiharieA Diharia M 10 i au
murit otrvit om. M^ Dup otrvit A od. urmtoarele cuvinte in paran-

tez: Acesta Baiazit au luat Chilia i Cetatea Alb de la tefan Vod
cel Bun 11 Silim M^, fiiu-su Silim M^, czu] rmase L'LS Dup

35 aceia sultan S-^lim fiiu-seu rmase înpratM^ 12 AlcaprulL^L*, mare]

tare M^ putincios L^L* 1 3 soltanul A^M^ sultan L* sultanul Eghipetului M^
Alixandria L^L*, EghiptulM», le-au^] înpreun l-au L^L* Hior^i. A',

înc l-au A\ 1- om. M^ i au luat i Damascul M^ 15 Iar pre urma M^,

SulimanA^L^ Siliman M^M^ au luatM^ 16 aprar-fc M^ 17 biruit]

40 luatL^L*, au biruit Rodosul M2, Strogonia M^ Stregonia M« 18 a]

ale A 19 Zeghit] Ghezet AM, dup ce au înprit ani 47 M^
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Urmatu-l-au al doilea Selim, carele au legat pace cu

Nemii, i au luat Veneianilor Chiprul, i de aci Tunisul i
Gouleta au apucat, i de aci au murit în anul 6983.!

Pre urma lui, Amurat au împrit, i dup dânsul al

treilea Mahmet, carele au omorât 18 frai i au luat împria. 5

Iar ali împrai, carii au urmat de aicea înainte, l-
sm de a-i mai scrie, ca s nu ne artm istorici de lucruri

turceti mai mult de cât de ale noastre. Ci puin înc de pu-

terea i de obiceiul lor, în ce chip in împria, avem a scrie.

Obiceiu au Turcii, in al patrulea an s ia a zecea din 10

copii, parte brbteasc, ca s se adaog pururea slujba îm-

priei. i la vremea aceia trimit oameni împrteti la Greci,

la Sârbi, carii sânt pre hotarul împrtesc cretini, alegând

ara Moldovei i ara Munteneasc, c în locul acela ce dau

ei copii, noi sântem datori s fim gata de oaste în toat 15

vremea, când va veni cuvântul împratului, i de bani de a

le dare pururea. Iar oamenii cei împrteti umbl din sat

în sat; deci cumu-i satul aa le arunc i copii s dea, dup
putere i cum se pot tocmi cu dânii, i cu bani înc se îm-

pac. Muli se afl i de bun voe de merg, ca s ias din 20

erbie, i muli din Turci, carii sânt netiai, i nu spun c
sânt Turci c nu i-ar priimi, ci-i dau în locul cretinilor, c

1 Urmat-au A i în urma lui M^, Silim IVP S-^lim M^, carele au luat

i au legat L^L* 2 Tunisul] tunetul în toate mss, Vineianilor Vi-

ni-M^ Veneiinelor Ml 2-3 tunetul au apucat Gouleta 3 de aci] 25

apoiL*L^ 4 au înprit sultan Murat 5MehmetM^ au luat el

6 de aicea] d-kci^ M^ Intre urmat i de aicea se ofl înM^ o parantez

întoars : ) ( 6-7 s lsâm de a mai M^, Iar — scrie se afl în A în pa-

rantez, Iar de aici înainte am lsat s-i scrie ali historici ca s nu ne

artm noi historiciM^ 7 mai istorici L^L^, isloreciL^, lucrurile L^L*M^ 30

8 mai mult om. A^UUUm^ 9 de om. M^W^ 8-9 Ce puin înc de obi-

ceAle lor av-nm a scrie cum in înpriaM^ 10 patrulea] treileM^ a
z bce M^ 11 se om. M 12 trimite 13 i la A^M^, pre hotarul împ-
rtesc] supt in-kre lor M^ 14-15 c în locul — copii] c în locul acelora

ce le AU a z-fecfc din copii M^ 16 cuvântul împratului] poronca înpr- 35

ieiM^ 16-17 de a le dare] s le dm M^ 17 Iar — umbl] Deci acei

oamini înprteti ei înblM^ 18 deci] pre M^, cumu-eM^, leom. A^
s dea om. L'L* 20 Iar muli M^, i om. M^, din] de M^M^ 21 erbie]

robie A\ i^ om. L^L*, din] i din L^L* dintre M^ carii sânt om. A^,

carii (care-i L^) se afl de nu sânt tiai L^L* 21-22 c sânt] c-sM^M', 40

i nu spun — priimi se afl în A în parantez 22 ce-i dau AM
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trag ndejde c dintr'unii ca aceia es la cinste mare, ca s
dobândeasc boerie.

Pre carii apoi, pre unii îi duc la arigrad, pre alii la

Odriiu i pre la alte scale, de-i dau de-i hrnesc, pre unii la

5 Brusia, pre alii la Caraimani, de se înva la arin; aces-

tora le zic Agemoglani sau lamoglani, adec nevinovai
coconi.

Iar dac cresc de 7 ani, de aci cei mai iscusii îi bag
la saraiul împrtesc, pân la 500. Acolo ed pân de 20 de

10 ani; unii înva carte, alii la lucruri vitejeti. Dintr'acetia

aleg (fr ce-s de treaba saraiului) de-i pun Eniceri, carii se

afl pururea pre lâng curtea împrteasc pân la 12.000.

Din Iniceri se aleg mai de frunte Spahiioglani pân la 3.000,

carii merg dinadreapta împratului, i fîetecarele dintr'înii

15 câte cu 4 sau cu 5 slugi slujesc. De aci dinastânga 3.000 de

Silihtari, de iar slujesc în 4 sau în 5 cai. Dup acetia 5.000

de Olofani, aijderea dinadreapta împratului, i alte 5.000

dinastânga, carii sânt alei din Iniceri sau din cretini jurai,

carii cu credin slujb au artat beglerbeiului sau paei.

20 Dup acetia, cei de apoi merg cari se chiam Garipii,

ce se chiam mai sraci, carii din toat ara turceasc, nu
numai Turci ce i cretini, strâni de au venit de bun voe

s slujasc împratului pentru leaf. Iar înaintea împratului

1 c om.M\ c esM^ ca s om. L^L* 2 dobândesc boirie L^L*

25 4 Dup alteL^L^L^ ad. scaune i, scale] schileL^ de-i] i-iL^L* 5 Pru-

sia L^L*, arini 6 Ayamoglani L^L^ Ag-fcmo- L^, sau lamoglani se

afl în A în parantez 6-7 coconi nevinovai 8 de aci] adec A*

preM^ om. L'L*, iscusii] frumoi 9 de^] ajung la A^ sint câte deM^
10 locruri A^ vitejeti] de vitejie 11 ce-s om. fr ce-s] afar

30 den câi sânt A^ Semnul parantezei a fost omis în A^L^L^^PM^ Ini-

ceri LW 12 purureMS curte M^, 12.000] 12 ani A^ 13 Din]

deL3L*MiM2, Eniceri A^ 14 fiecare flecarele A^M^ fîetecarii M^,

dintr'înii] de dânii de îniii de ei 15 cât cuA^cu câteA^,

cu2] cu câteA^ om. A', slogiM^ De aci] larM^, din stânga A^ ISS-k-

35 lihtariMW, 5.000] SL^L^L^ 17 0IofaiL\ aijderea] iar M2, d-fcdi-

rraptaM», 5.000] SL^L^L^ 18 din stânga A2 19 au artat slujb cu

credin M2, beglerbeiului] Begleliu beiL^ Begleiu beiului 20 Ca-

repii A^ Cârpit M^M^ Capigii L^L^ 21 nu] i nu 23 împratului]

împriei M^, Haf A^ liafa A^ Hfa Ufa M^, pentru — împratului^

40 om. Iar înaintea împratului om. L^L*
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200 sau i mai muli merg, ce se chiam Mutafaricali, carii

pentru slujba lor cea aleas i-au scos la cinste, i iau leaf

mare, altul i un taler de zi, alii i mai puin, cumu-i omul
i cumu-i slujba.

Dup acetea merg 30 de Cauzileri, carii dechid calea 5

împratului, i opresc nvala de la împratul, i iau articele

cele ce-s de jalb la împrie. Dup acetia mai aproape

merg Selaii, carii poart arcele pre umr, cu cmei albe

pân jos, de se vd de supt haine, i în scofii, pân câte 200

de oaste. i dinainte i dinapoi sânt i Paici pân la 100. 10

Acetia toi nu lipsesc de lâng curtea împratului, iar
fr acetia sânt i alii muli de oaste, de merg fr leaf,

cercând s poat arta slujb, ca s dobândeasc pâine.

Iar la rile împriei i la margine are împratul alt
oaste de a scoatere împotriva fie a cui vrjma al su, c 15

la margine, unde se hotrsc cu cretinii, au pân în 10.000

de Iniceri rsipii pre la sate, de se hrnesc cu plugul i cu

negutorii, carii nici de un pa nu ascult, fr numai de

cuvântul împratului, când vor ei la oaste.

Sânt din copiii de a zece pân la 10.000 împrtiai pre 20

la târguri, de sânt de-a împlerea locuri, de vor peri din-

tr'acetia undeva la rzboiu. Este i alt curte, ce se chiam
Spahii, carii sânt supt beglerbeiu. Acetia au cinste mare,

1 sau om. L^L*, i om. A^M'M^, Dwp muli L^L* ad. cu sulie, ce

se chiam] iar om. M^, Mutafaracale -falicari L^L* 3 altul] 25

unii AS ii] câte Al om. M3, taler] leu A^, de] peL^L*, alii] altulMW,
i2 om. L^L*, cumu-e 4 cumu-e 5 30 om. NP, CauziHri A^

-Uri A2, carii] cei ce 6 la'mpratul M^, articile L^L* rvaele
jalbele M* 7 -s] sânt A^L*, ce-s om. M», jalbe A'^M^ 8 S-Uaii

S-KlaiL^^ SkraiiM2 Solacii lsai L^LS umr] urm AM^M^ imU.^ 30

urm a fost corectat din : umr), cmi A 10 de oaste] de o parte L^L*,

PeiciM 12 sânt om. A^M^M^, de^] carii A^ om. 13 ca poat do-

bândi A\ pâine] pitA^ 14 margini M^M^ 15 de scoate M^ a fie

cui M2 fiecruia A^ fietecrui A^ fietecui L^L*. înprotiva vrjmailor
siM3 16 în] laAW 17 pe la sate rsipii L^L* 20 i sânt M2, 35

din] de Ml de în L^L* 21 de sânt] de-s L^L^M^ de a (dt L^) înpHr-fc L^M^
d-k împl-fcr-k d-t umpl-fcr-k L* de înplirA A^ de plinir-fc A^ de plinit M^,

locurile L^L* -rilor Al 21-22 de acetea M^, dintr'acetea la rzboiu
ori fie unde L^L* 22 undeva om. A^M^ 23 beglerbei A^M^ begler-

beiu L^L^M^M^ Beglei bei A^ 40
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au sate dela împrie în loc de leaf, i de acetia nu-s

puini, c tot locul, cât ine împria, este plin de dânii.

Are împratul, între ali sfetnici, mai alei 3 sau 4 ce
• le zic veziri azemi, carii toate trebile împriei poart, i
5 de pace i de oaste, i de pii i de domnii a le schimba i

a le da, la mâna lor. Unul dintr'înii este mai mare, pre

carele st toat credina împratului, adec veziriul, iar
lui de i se va tâmpla a merge la oaste, c mai mult grij
este veziriul ui de oaste de cât de alte trebi, el pune în locul

10 su namesnic, carele aceia putere ine, ce au inut i el.

Ci de împria turceasc destul am povestit, ci iari
de altele s povestim i s artm înainte.

Pentru ara ungureasc de jos i Ardealul de sus vom s
artm, fîindu-ne vecine de aproape, i cum au avut i ei crie

15 mare ca i Leii.

Aicea nu vom lsa i de Ardeal, sau ara ungureasc,
cum zic unii, ca s nu atingem i s nu pomenim de înce-

putul lor i de obiceiul lor, fiindu-ne vecini de aproape, i
de multe ori nzuia domnii rii Moldovei, de se acioa i se

20 ajutoria de la dânii.

Ardealul, sau ara ungureasc de jos, se chiam ara
peste munte, care cuprinde o parte de Daia i peste munte.

1 nu sânt A 2 plin esteA^, diniiA^ 3 sau om. 4 vezi-

razemi veziri (-zir M') azem M 3-4 ce le zic veziri azemi] ve-

25 ziri L^L* 5 i de oaste i de pace L*L% i de pai i de domni M'
6 i unul M2, dentru dânii dentr'aceia M^, Este unul dintr'înii L^L*

7 st] este A^ 8 întâmpla A^M\ la] în 9 este urmeaz în

dup oaste, de cât de alte trebi om. L*L* 10 su] lui M^, m^mesnicM^

nam-fcsnic M'-* --fcsnecL^L^ --fcstnic A^L^ --kstnin A2, Dup namesnic L«L* ad.

30 ce se chiam caimacam, carile-i A^ aceia A 11 Ci] Pân aicea

om. L^L*, înprie M^ destul] ne agiunge cât M^ povistit M^, Dup
povestit A^ ad. i am scris, iari] i A^ 12 povestim] pomenim M^,

înainte om. L'L*, înainte vom s povestim i s artm 13 vom]

vremL^L* 14 cum c A^ 14-15 crii mari M^, i cum — Leii] i
35 pentru cria lor cum era de mareM^ 16 de] pentru i Ardea-

lul L^L* 17 cum îiA^L* cumu-i A^L^, ca s nu atingem i om. M'
17-18 dinceputul 18 de obiceaele lor 19 aciua A^M^ 21 ara de

jos ungureasc A 21-22 se chiam peste multe ara 22DaieM^
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Drept aceia îi zic ara peste munte, cci-i încunjurat de

toate prile cu muni i cu pduri, cum ar fi îngrdit. Zicu-i

i ar de 7 orae, din limba nemeasc, iar lcuitorii rii îi

zic Ardeleni, carii se hotrsc despre apus cu Ungurimea,

sau cumu-i zic unii Panonia, iar despre miaz noapte se 5

hotrsc cu ara leasc, despre amiaz zi cu ara munte-

neasc, despre rsrit cu Moldova.

ara Ardealului nu este numai o ar însi, ci Ardealul

se chiam mijlocul rii, care multe cuprinde în toate pr-
ile, în care st i scaunul criei. Iar pre la marginile ei 10

sânt alte ri mai mici, carele toate de îns se in i supt

ascultarea ei sânt, întâiu cumu-i Maramureul despre ara
leasc, i ara sacuiasc despre Moldova, i ara Oltului

despre ara munteneasc, i ara Bârsei, ara Haagului, ara
Oaului, i sânt i alte holde multe, carele toate ascult de 15

cria ungureasc i se in de Ardeal.

în ara Ardealului nu lcuesc numai Unguri, ce i Sasi

peste seam muli, i Români peste tot locul, de mai multu-i

ara lit de Români de cât de Unguri. Iar ara ungu-

reasc de jos, unde se chiam Unguria cea mare, sau cumu-i 20

zic unii pre limba nemeasc Panonia, acolo numai Unguri
tresc, iar de se afl i Români pre alocurea, înc lege

ungureasc in.

Ungurii nu in tot o lege, ce în 4 sau în 5 legi sânt

împrecheai, c unora le zic calvini, altora luteri, altora 25

1 aceia-iA2, munte] multe M^, -i] eM* este A, încungiurat

SaraAL^L*, îi] îi 4 cu Ungurimea dispre apus A^, Dwpâ Ungu-
rimea L^L* ad. cea mare 5 cum îi L*, sau cumu-i zic unii Panonia
se afl în A^ în parantez 5-6 se hotrte L'L* 8 nu este om. L*L%
însui A2, Dup Ardealul A^ ad. este i 9 multe laturi coprinde L^L* 30

9-10 în multe pri M^M* 10 pri la M^, marginea ei A^M^ 11 de

înse de dânsa A^L^L* de dinsa A^ 12 Maramoroul IVP 13 Oltului]

OlaluluiL» 14 i ara^M», ara*] a M' 15 Oaului] Aoaului L^L*

Aoumului M^M^ Oamului M^ holde] horde AL" orde L* 18 de muli AL^L*
18-19 mult este lit ara A^ 19 în ara^A^ 20 jos] susM^ Ungu- 35

rimea cea mare -i] îi A^M^ 20-21 sau cumu-i — Panonia se afl
în A în parantez 22 înc om.M\ Hge A^M' -g-fc A^M'^L^L* -gA

23 înc in L^L* 24 tot] toi M^M^ sânt] in 25 c om. L', c
unora le zic] uniîM', altora^] alii luteri M* lotori AM^M^ loturi

latoriL^LS altora^] alii
'

40
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calaito, ce se chiam pre limba lor lege dreapt; alii îi

chiam verei iani, carii cred în loan Boteztorul, iar
de Hristos nimica nu se ating; alii îi chiam sombotai,
carii cred legea jidoveasc; alii îi chiam papistai, carii

5 cred pân în jumtate de legea greceasc. De acetia se afl
la Ardeal, iar la Unguria cea mare foarte prea puini.

Acetia au i icoane în biseric, i cruci pre biseric, înc
i pre casele lor se afl cruci. Acetia nici la o treab de a
bisericei nu poftesc pre ceialali Unguri, nici-i iubesc, mai

10 bucuroi sânt s mearg la biserica româneasc de cât la

capitea celoralali Unguri.

Românii, câi se afl lcuitori la ara ungureasc i la

Ardeal i la Maramure, de la un loc sânt cu Moldovenii i
toi de la Râm se trag.

15 Este ara Ardealului plin de toat hrana, cât trebue

vieii omeneti, c pâine peste seam rodete mult, de ni-

menea nu o cumpr, ci tuturor prisosete ; vin pretutinderea,

nimrui nu lipsete; miere mult i bun, de care fac mied
aa de bun, cât se potrivete cu marmaziul.

20 ara ungureasc mai denainte vreme era foarte mare,

de cuprindea o parte mare i din ara turceasc, c scaunul

criei nu era la Belgradul cest nou, unde este acum, ci era

la Buda, care o in acum Turcii; c dac au luat Turcii

Belgradul cel mare, carele era aprtura nu numai a rii
25 ungureti, ci a toat cretintatea despre apus, au dobândit

1 calanto AS îi] se A\ alii îi] alira 2 vere A^ -ei M*
--Ki A2L3L* -rii M^M^ -r;i^ M^, iam^i M^M^ -n^ A^M^ -no A^M* -noi L^L*

3 nimica om. M\ îi] se A^M^ om. A^ 4 l-kge A^ -gA A^M^ -g-fc Ug-k yp
în legea L^L*, îi] seM^ om. A, papitai A^L^M'M^ 5 de om. A, 1-k-

30 ge M^M^, cred în Hge greceasc pe giumtate 6 Ungaria M^,

pre M3 7 înc i cruci A^IVP 8 pre la casile A^ pe la casele L^L* prin

casile 9 ei nu poftesc L^L*, aceialali A^, -i] îi A^L*, i mai

10 sânt om. A^ 11 aceloralali A2 15 Este toat ara L^LS cât M^M^,

trebuete AM^ 16 rodete mult peste sam L^L* 19 marmaziu-

35 lui AL^L* 20 mai deinte mai nainte L^L* de mai nainte M^, vreme
om. A^, Dup era A^ ad. o ar, mare foarte L^L* 23 Ia om. L*, In

dreptul cuvintelor: care o in acum Turcii se afl în A pe margine adno-

tarea: Acum Buda o in Nemii, c dac au luat Turcii om. M^M^
24 care L^L^M^ carie M^, Dup era L^L* ad. toat, aprtura] aprare

40 25 ci i a
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de aci i Buda, care era scaunul criei ungureti. Deci i-au

mutat scaunul la Beligradul cest nou, despre Ardeal, ci dea-

pururea fr odihn, având rzboiu Nemii cu Turcii i fiind

i Ungurii într'ajutoriu asupra Turcilor, i având Nemii prie-

teug cu Ungurii i mergând asupra Turcilor peste dânii 5

trecea, Turcii suindu-se la Nemi prin ara lor fcea cale.

Ci Ungurii, vzând atâta stropitur i nevoe rii, una despre

Turci, alta despre Nemi, neavând odihn de oti grele, li

s'au suprat, i s'au sftuit cu toii de s'au închinat Turcilor

i au luat de la dânii domni, ca i în rile noastre. 10

Iar Nemii, dac au vzut c soiile i-au viclenit i s'au

închinat la vrjmaii lor, au luat de la Unguri jumtate de

ara ungureasc de sus, i o in i pân astzi. Aa ara
ungureasc, crie mare ce era, dintr'un trup în multe m-
dulri s'au întors: o parte Turcii in cu scaunul criei cu 15

Buda, Nemii alt parte; Ardealul de-i cu stpân, înc-i supt

robia turceasc.

Ungurii sânt oameni iscoditori i necredincioi, vicleni

;

prieteugul nu-1 in la loc de nevoe
;
prin ara Ardealului nu

poate omul pre lesne s treac fr cri creti, i taina 20

aa o in de bine, c nici de la rani cuvânt dirept nu vei

1 de aci om.M^ carele 2-3 ci pururea L^L* 3 rzboiu
om. M2 6 pren pre în L^L*, fcea cale prin ara lor 7 Ci]

Deci a r-^i A^L^L* 9 la Turci 10 domnu A, în ara noas-

tr L^L* 11 i-au viclinit soiele 12 Dup închinat L^L* ad. la 25

Turci, de^ om. L^L* 13 ar M^, ungureasc om. L^L* 14 den crie
mareM^ 15 inea 15-16 Jn dreptul cuvintelor: o parte Turcii in
cu scaunul criei cu Buda se afl în A pe margine adnotarea : Când s'au

izvodit letopiseul aa au fost, iar acum Nemii stpânesc ara ungu-
reasc 16 Nemii in L^L*, Dup parte se afl în în parantez urm- 30

1701 torul adaos: (Iar în anii 7209 toat ara ungureasc, cu scaonul ce-au

fost cresc Buda, au luat-o Ntmii supt inerea lor pân la Beligradul

1684 de gios, btând N-fcmii pre Turci în multe rânduri înc din anul 7192,

ce s'au rdicat Turcii de au mers asupra Nwvmilor Ia Beci, în toi aii au
btut pre Turci, pân au fcut pace Turcii cu Nsmii, i au rmas ara 35

ungureasc în inerea Nemilor cu totul), de-i] de este A^ c-i L'L*,

înc-i] înc esteA^ iar este A^ 16-17 înc-i supt robia turceasc] ori

când îl inea Turcii ori acmu cu Nemii tot supt robie sint 18 îna-

inte de Ungurii AP ad. Pentru c, i om. 19 pren pre înL^ pe

în L* pen 20 pre om. M^M\ fr de crile lui craiu 40

33258 S
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afla. Judecata lor foarte pre direptate o judec, i de nu-i

iubeti legea într'un loc, volnic eti s-i tragi legea la alt

scaun, unde-i vei iubi, înc i despre craiu, de ver fi având
ceva asupreal i nedireptate, ai voe s-i întrebi i cu craiul

5 la scaunul rii, unde se adun toi domnii de se sftuesc de

trebile rii, i de vei avea strâmbtate, afla-vei direptate.

Nici craiul are voe s piarz pre vre-un nemi, fr numai
de-1 va dovedi de viclenie.

De domnia lui Bogdan Vod cei Orb i Grozav, feciorui

10 lui tefan Vod ceiui Bun. Vâleatui 7012, iuiie. i504

Dup moartea lui tefan Vod cel Bun, cu voia tuturor

lcuitorilor rii au sttut domn fiiu-su Bogdan Vod, puin
desprit de firea ttâne-su, c de n'au ajuns anii, iar
lucruri mari apucase.

15 Bogdan Vod, dac au sttut la domnie, gândi s-i înt-

reasc lucrurile întâiu cu vecinii i s-i arate nume bun. Pre

învtura ttâne-su, a lui tefan Vod, trimis-au la împria
Turcilor pre Tutul, logoftul cel mare, cu slujitori, pedes-

trime, drbani, de au dus birul, zece povoare de bani, i

20 1 Judecata] Judeul L^L*, lor] sa A2M1M2 om. L^L*, o om. L*, nu-i]

nu-i 2 iubete M, eti] este L^L^AI^ s-i tragi] s-i întrebe L^L*

s marg legea^ om. 3 unde vei iubi unde vei pofti un-

de-i va iubi L^L* ori unde ar vre i om. L*, ver] vei A^ vor L*L^

ari fi având] avea 4 ceva asupreal i nedireptate] strâm-

25 btate sau asupreal M^, ai] are au L*, s te întrebi A^ s-i în-

trebe L*M^ i^ om. L^L* 5 la scaunul rii urmeaz în A^ dup domnii

iar A^ om., se^ om. de^] pentru A om. 6 vei] va M^, afla-va

7 are] n'are L^L^M^M^ 8 va om. M\ de^ om. 9 De om. M^,

celui Orb L^L^L*, i Grozav om. L^L^L*, cel Orb i Grozav om. L^, feciorul]

30 snTvMi 10 cel Bun LM2, Vleatul om. L^L^L*, Iulie] M-kc^ua Iulie AiL^M^Ms

Iunie 11 cel Bun om. A^L^, tuturora L^L^L* 12 lcuitorilor rii
om. L^L^L*, au sttut — Vod] au rdicat domn pre Bogdan Vod feciorul

lui tefan Vod M^, puinei L2 13 anii] aii ai 14 au apucat UM^
15 sttu A, la domnie] domn M^, dac au sttut la domnie om. L, gândi]

35 au socotit întâi M^ ca s-i L^L^L* 16 întâiu om. M^, vecinii] me-

giaiiM^ i om. L^L^L*, Pre] Dup A^ 16-17 Pre învtura — 115, 6

pân astzi om. L 17 a om.M^ 18 T;i^utul 19 drbani om. M\
au adus M2M^ povoar-K A^M^M^ pov-^ri A^ povori
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s*au închinat cu toat ara la sultan Suleiman, împratul
turcesc. Iar împria de bucurie mare cu dragoste i-au

priimit, i au druit toi banii Tutului logoftului celui mare,

i i-au adus în ar, i au zidit pre acei bani o sfânt bise-

ric în sat în Blileti, ce este la inutul Sucevei, i trete 5

pân astzi.

Intr'aceiai vreme trimis-au solii si i la craiul leesc,

între alte trebi ca s pofteasc i pre sora lui craiu, pre

Elisafta, i s-i întoarc Tismenia i Ceibis, care le oprise

tat-su i nu le întorsese; ci btrâna, muma lui craiu, n'au 10

vrut acesta lucru s-1 fac, cci nu era de legea papei, ci

solilor, pentru ce le-au întors acele târguri, le-au mulmit,
iar de logodn au îndelungat într'alt dat.

Când au prdat Bogdan Vod Pocutia.

Dup solia dintâiu, ce au fost trimis Bogdan Vod la 15

craiul leesc pentru soru-sa, n'au pierdut ndejdea, c obli-

cind c muma fetii i a lui craiu au murit, de iznoav au
poftorit solia, gândindu-se c dup moartea btrânei nu va

avea cine s stea împotriv. Ci craiul iar i-au îndelungat pân

1 Suliiman Siliman M\ în dreptul numelui sultanului se afl în A 20

notia marginal: Poate s o fie închinat la sultan Baiazit, c el au fost

înprat atuncea 2 înprie 3 celui mare om. 4 pre acei

bani au zidit 4-5 i au zidit — biseric] i s'au apucat cu acii bani

de au z-hidit o iscusit bes-kric 5 BKleti M\ ce este la] în M^,

i] care 6 i pân 7 Intr'aceia M^M^, Intr'aceiai — la craiul] 25

i trimise sol (soli L^) la craiul L 8 trebe M\ s] s-1 L^, i om. L^L^M^
i pre] pentru L^, craiu om. L^, pre^ om. 9 Elisafta A^L* -sa6a A^L^L^M,

Tesmenia Tisminia Timenia L^L^, Ceebis M^M* Ceibes 10

le] HA^, btrâna om. M3, muma] ^ma M%P, craiului A^L^L^L* 11-1

om.L 10-11 n'au priimit s se fac acest lucru cci 12 pentru 30

ce] pentru cci A^M^ de ce L^L^ le-au^] i-au L^L* 11-12 ci soliior —
mulmit] numai ce au mulumit ctr-^ soli pentru ce au întors acele târ-

guri M' 13 de] pentru într' om. 14 Dm/jg Pocutia arf. în ara
leasc, Titlul om. 15 dintâiu om. L^L*, fost om. 16 nu pier-

du 17 înma ^ma M^, craiu om. A^, i a craiului om. L^L^L*, 35

fetii i a lui craiu] craiului L^, de iznoav] îndat 18 pohtorit

întors gândindu-se] socotind 19 s] s-i L^M^, iar] înc A^, i-

om. M3, deiungat L3L*M2, pân] pân laL^L* pân iar pre
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alt dat, c vedea c soru-sa nu vrea s mearg dup dân-

sul, c au fost Bogdan Vod grozav la fa i orb de un
ochiu. Pentru aceia, vzând Bogdan Vod c cu bine nu-i
va folosi nimica, gândi ruinea sa s-i rscumpere cu sânge

5 nevinovat, i lsând inima cea prieteneasc, de arme se apuc,
i strânse ara toat, i au intrat în ara leasc de au luat

Pocutia, i au lsat oamenii si în Pocutia, iar el prdând
s'au învârtejit înapoi.

Când au prdat Leii ara Moldovei.

10 Vzând Leii paguba ce le feace Bogdan Vod, nu su-

ferir, ci de sârg strânser oaste pre bani, i pre oamenii

lui Bogdan Vod, ce-i lsase s apere Pocutia, îi împinser
înapoi. i într'acel rzboiu au perit 2 frai, feciori de boeri

leeti, feciorii lui Trus. i de aci au intrat oastea leasc în

15 ara Moldovei, de au fcut mult pagub i perire, i au pr-
dat pân la Botoani, prinzând pre o seam de boeri de

frunte de ar, i pre toi în mânia acelor 2 frai i-au dat

în Cameni de i-au tiat.

1 c vedea om. L2, c^] preM^, vrea] vaM^ c nu vrea soru-

20 saL2 i_2 dânsul] Bogdan VodM^ 2 c au fost — Vod] cce era

prea 3 Pentru aceia] Deci 3-4 nu-i va] nu va nu
4 nimica om. L^L^L^M^ gândi] ce socoti rscumpere] întoarc L,

s-i rscumpere ruinea sa M^M^ 5 s'au apucat se apuc de

arme A^M^ 6 i strângându-i toat ara au întrat de] i
25 7 lsat] pus Pocutie^ M^, i au lsat— Pocutia^ om. U 8 verte-

jit întors L^M^ 7-8 s'au întors prdând înapoi L^L* 9 Dup Mol-

dovei L ad. pân la Botoani, Titlul om. 10 le om. U, ftce M^M*
face L^L* fcea A^L^ fcuse A^L^M^ 11 de sârg] de grab A^ om.lVP, pre

bani] cu UfM^, i] iarL^L^L* 12 -i om.L^MS s apere] s pzeas-
30 cL2 înM3, i-au înpinsM^ 13 înapoi] afar napoi L^, perirL^L^L*

14 ficiorul lui Trus M\ oaste 15 peireM^ 15-16 i au prdat
pân la Botoani om. L 16 prinzând] i prinzând i au prins L^L^L*

16-17 de frunte om. de ar de frunte L^L*, pre o — acelor om.

17 i om. L, pre toi se afl în dup frai, celor L^L*, dat] dus L^L^L*

40 18 în] la L^L^L*, de i-au tiat om. L^L* 17-18 i în mânia pentru cei

doi frai, ce au perit în rzboiu, pre toi l-au tiat în Cameni
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A treia solie când au trimis Bogdan Vod la craiul leesc.

Dup aceia a treia oar de iznoav au mai ispitit Bogdan
Vod de au trimis solii si într'acesta chip, doar ar putea

cumva s-i dea craiul pre soru-sa, ci craiul au fgduit în-

tr'acesta chip, ca s ie legea lor i s fie plecat crailor le- 5

eti, ci curând vreme murind, Jicmont craiu pre urm
n'au umplut fgduina.

Când au prdat Radul Vod, domnul muntenesc, Putna.

Pre aceia vreme Radul Vod, domnul muntenesc, nea-

vând nici o pricin asupra lui Bogdan Vod, sculatu-s'au cu 10

toat puterea sa i cu Roman pribeagul de au intrat în ar,
i au prdat i au ars inutul Putnei i pre de ceia parte

de iret, de mult prad i perire au fcut, i de aci s'au

întors înapoi fr de nici o sminteal.

Când au mers Bogdan Vod la ara munteneasc asupra 15

1507 Radului Vod. Vleatul 7015, Octomvrie 28.

Vzând Bogdan Vod cât pagub i-au fcut Radul Vod

1 — 14 Capitolele privitoare la cea de a treia solie a lui Bogdan la

Lei i prada inutului Putnei de ctre Radu Vod, se afl înL dup ca-

pitolul relativ la expediia lui Bogdan în ara româneasc {p. 119, 4) 1 când 20

au] ce-au 3 într'acestai 5 plecai L^L* 5-6 craiului le-

esc criei leeti M 6 curund murind L^L*, Jicmont om. L 2, pre

urm om. 7 umplut] plinit 2-7 Bogdan Vod s'au ispitit i a
treia oar de au trimis soli la craiul leesc, doar ar putea s fac în

vr'un chip s-i dea craiu pre soru-sa, iar craiu au fgduit într'acesta 25

chip lui Bogdan Vod, s ie legea lui crai i s fie plecat crailor leeti.

i curund atuncii tâmplându-se moarte lui crai, Jigmont n'au plinit f-
gduina 8 domnul muntenesc om. L^L*, Putna] inutul Putnei L,

Radul Vod au prdat inutul Putnei 9 Pre acele (celeL^) vremi L
10 asupra lui] cu A^, s'au sculat 12 i^ au^] de-au M^M^ 13 peire M\ 30

de aci om. 14 înapoi om. 15 Dup Vod ad. cu oaste, la]

înL2 16 Octomvrie 28 om. 15-16 Când au prdat Bogdan Vod
,

ara muntineasc in anul 7015 17 c i-au fcut mult pagub Ra-
dul VodL2
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în ara sa, nu suferi, ci gândi strâmbtatea sa ca s o rs-
cumpere mai cu asupr, una pentru scârba i paguba ce-i

fcuse Radul Vod, alta i pentru vitejia ce avea. C soco-

tind ca s nu piae numele cel vitejesc al ttâne-su, ca s
5 nu zic megiaii c au murit i el cu tat-su, sculatu-s'au

cu toat puterea sa, i au tras într'ajutoriu i Scuii, i s'au

dus spre ara munteneasc, i au intrat la locul ce se chiam
Rtezaii, la Movila Ciatii, de aceia parte de Râmnic, Oc-

tomvrie 28, i au ezut cu oastea de ceia parte de Râmnic
10 10 zile, de au prdat i au ars de la Milcov pân la Râmnic,

i în jos pre de îmbe prile pân la iret.

i acolo de la Radul Vod l-au tâmpinat sol un clugr
anume Maximian, feciorul lui Despot, împratul grecesc, i
s'au rugat lui Bogdan Vod ca s fac pace cu Radul Vod,

15 pentru c sânt cretini i o seminie. Deci Bogdan Vod, v-
zând atâta rugminte de la acel clugr, au fcut pace pentru

voia lui, i au trimis cu dânsul solul su la Radul Vod; i
acolo Radul Vod cu boerii si au jurat pre sfânta Evan-
ghelie, cum c s ie pace necltit în veci, i hotarul pre

20 unde au fost cel btrân au lsat, i s întoarc Radul Vod
toat prada i arderea cât fcuse în ara Moldovei la inutul

Putnei, i aa s'au întors Bogdan Vod cu pace înapoi.

1 în ar 1-2 ca s-i rscumpere strâmbtatea sa L", nu su-

feri — rscumpere] n'au suferit ce au socotit s-i rscumpere 3 i
25 om.UUL*, vitejia luiL, C om.Um^ 3-4 C socotind] Socoti L^^L^L*

4 cel] acel L^L*, vitejesc] de vitejie L^M^, al ttâne-su om. 5 nu
om. cu] ca 6 sa] lui AS i pre ScuiAL-^ 6-8 i s'au dus—
Rtezaii] i au intrat în ara muntineasc pân la Rtezai 8 Cra-

ii A CAtii UL'M^ Caftii M1M2 Tetii UL\ Râmna M2M* 9 ezut] st-

30 tutIVP, cu oasteLW om. M^, îwM^ wrmeazâ rfwpâ Râmnic, de Râmna
om. L, de ceia parte de Râmnic] acolo 10 10 zile se afl înL^L^ dup
oastea rfin r. 9, de la] din M^, la^] înlVP 11 pre om. L^L*, de om.

amândoao AM^ 1 2 în timpinat A^, l-au timpinat sol de la Radul Vod M*
13 Dispot AL^L^M^M^, împratul grecesc] domnul sârbesc 14 ca

35 om. L^L^L^M 15 o om. L, i de o sivminie jVP 15-16 vzând Rogdan
VodM2 16 atâta om. 17 cu dânsul solul su] soli 18 acolo]

atunci au jurat cu boerii si L 19 cum om. M^, pace L'L%P
-HA A^M^ -M-fc A^L^L^M^, necltit în veci o?7i. M^, în veci necltit M'-*

19-20 i hotarul cel btrân pre unde au fost au lsat M^M^ 20 cel b-
40 trân au lsat om. L, i om. L^L* 21 Dup prada ad. i paguba,

• cât] ceL2 22 aa om. M-, îwL* urmeaz dup Vod, înapoi om. M'
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Letopiseul cel latinesc de aceste 2 poveti, ce au mers
Radul Vod cu Roman pribeagul de au prdat inutul Putnei,

i cum au mers Bogdan Vod la ara româneasc asupra

Radului Vod, nimica nu însemneaz, nici se afl scris.

De moartea Radului Vod, i de moartea lui David 5

mitropolitul, i de domnia Mihnii Vod.

1508 Vleatul 7016, dup Pati, murit-au Radul Vod, domnul
muntenesc, i pre urma lui au sttut la domnie Mihnea Vod,
carele au tiat boerii.

1508 Dup aceia, în anii 7017, Aprilie 1, pristvitu-s'au David 10

mitropolitul.

Când au prdat Bogdan Vod ara leasc i au ajuns

1509 pân la Liov. Vleatul 7017, Iunie 10.

Dup multe solii ce trimisese Bogdan Vod la craiul

leesc pentru soru-sa Elisafta, pre care de multe ori o cer- 15

use i nu i-o dedese, vzând c nimica nu poate folosi, socoti

c are vreme s-i rscumpere ruinea sa despre craiul le-

esc cu sânge nevinovat, i de iznoav au început a strânge

oaste. Ci vzând craiul unguresc vrajba ce intrase între dânii,

1 cel 0/72. L^L*, latinesc] leesc în toate mss 3 cum c A^, la] 20

înM^ româneasc] munteneasc LM^ 3-4 asupra Radului Vod] pre

Radul Vod M^M^ spre Radul Vod om. L^L* 4 nu le însemneaz
nu le semneaz M^, Dup scris L^L* ad. s fie mers asupra Radului Vod
5 De] Pentru M^M^ 5-6 i de moartea — Mihnii Vod] i de Mihnea
Vod i de David mitropolit L^L^ om. UL\ om. titlul 7 Pate A^L*, 25

au murit L^L^L^M^ au rpousatM^ 8 muntescA^, i om. L^L'^L*, pre

urma lui om. M^ 10 i dup aceia M^ ApriHe SM^M^, s'au prist-

vilM^M^ 12 i au ajuns] ajungând A^ 12-13 i au ajuns pân la

Liov om.UUU, Titlul om.M^ 15 Ehsa^a ASL^L^M, pre om.UUUM^
15-16 de multe— socoti] o au cerut i vzind c nu va s i-o dea au 30

socotit M^ 17 s-i] ca s L^L* 18 de iznoav om. M^ 19 Ci om. L^L^L*,

într'înii între ei L^L*
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i simind c Bogdan Vod de iznoav face oaste asupra
Leilor, au trimis sol pre tefan Teleni ca s-i poat îm-

pca, ci nimica n'au folosit, c Bogdan Vod, gtindu-se i
armându-se, au pripit cu oastea de au trecut apa Nistrului,

5 Vineri, Iunie 29, i au intrat la Rusi la Podolia, i Sâmbt
au sosit la Cameni, i de aci au slobozit oastea s prade
ara, dându-le vin c n'au lege pentru strâmbti ce fac,

alta pentru c va s-i rscumpere Pocutia, a treia i pentru

sora lui craiu Elisafta, ce i-o giuruise Alexandru craiu. Deci,

10 arzând i prdând ara, au tras la Liov de au btut târgul,

de puin nu l-au luat (i singur Bogdan Vod cu capul su
au lovit cu sulia în poarta Liovului, care lucru i astzi se

cunoate semnul, i nici Leii nu tgduesc de aceasta, ci

înc ei mai tare mrturisesc c au fost adevrat aa). i au
15 prdat împrejur petiutindenea, i au ars Rohatinul, ora mare

i vestit, i mult avuie i buntate dintr'însul au luat.

Luat-au din Rohatin i clopotul cel mare. ce-i la mitropolie

în Suceava, i muli oameni i boeri au robit, i domnii lor

înc i-au prins, i cu mare izbând s'au întors la scaunul

20 su la Suceava fr de nici o sminteal, i robilor, ce-i adu-

sese din ara leasc, le-au împrit hotare în ara sa.

i de aci i-au luat doamn din ar, i au fcut pre

tefan Vod cel Tânr.

1 de iznoav om. 2 Telena M^M^ Telenica L^ ca om.

25 3-4 gâtindu-se i armându-se om. M^, i armându-se om. L^L* 4 pri-

pit] trimis L^L*, oaste A^, de] i 5 Iunie] în om. L^L^L*, la^] i
laL înM^ 6 de aci] de acolo 7 strâmbtile AM^ 8 pentru^

om. ALM2, a treia] alta L^L^L* 9 craiului L^L*, juruiL\ Alexandru]

Jicmont L^L^L* 10 tras] întrat L^L* 11 de] iA^M^ om. MS nu] de

30 nu A^M^ luat] dobândit M^, i zic c sângur M^, su] lui A^ cu capul

su om. 11-14 i singur — adevrat aa om. L, Fr parantez

mM^M^ 12-13 care — semnul] care semn se cunoate i astzi

13-14 de aceasta — aa om. 15 penprejur L^L^L*, Dm/xz împrejur M^»

ad. i au ars 15-16 ora — vestit] oraul 16 avuie] avere M^,

35 dintr'însa AL^L^, i buntate dintr^însul om. 17 Din Rohatin au

luat i L2 Atunci au luat i M^, ce esteAL^MS ce-i la] de la Rohatin

i l-au pus la 18 oameni] rani 19 izbând] dobând L^, s'au

întors înapoi A2M1M2 20 la Suceava om. L^L*, de om. L^L^L*, robii

lor M2, ce-i] ce 21 hota"^ 22 de aci] dup aceia M^, din

40 ar om. A
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1509 Când au prdat Leii ara Moldovei. Vleatul 7017, Iulie 10.

Dup izbând cu noroc ce fcuse Bogdan Vod în ara
leasc, iat-i veni de la Dumnezeu osând asupr, cum gr-
iete i prorocul David în al 7 psalm de zice : Lac sp i îl

scurm i czu în groapa care au fcut. Aa petrecu Bogdan 5

Vod, c nu era înc eit bine din ara leasc, iat craiul,

strângând oaste de grab, au silit s apuce pre Bogdan Vod
înc în ara sa, i n'au putut de boal ce avea, ci au trimis

pre hatmanul su, pre Camenekii, voevodul de Cracu. Ci

pân a sosi hatmanul, iar Bogdan Vod au trecut Nistrul lo

în ceasta parte, i s'au aezat la scaun, i au slobozit otile

pre acas, ne având nici o tire de oastea leasc.
Iar Camenekii hatmanul, vzând c n'au apucat pre

Bogdan Vod la margine, au întrat fr veste în ar, de

au prdat Cernuii, Dorohoiul, Botoanii, tefnetii, neavând 15

cine s-i opreasc, c Bogdan Vod, neavând ndejde de una

ca aceasta, au lsat oastea pre acas, iar Leii au prdat
cum le-au fost voia.

1 Când om. Leii au prdat M^, Leii urmeaz în L^L* dup
Moldovei, ara Moldovei] la Moldova L^, 10] 15 A2 om. M», Iulie 10 20

om. A'L^U, Data om. L'^L^^ 2 ce au fcut L^L^L^M^ 3 iat îi L^

iat c-i A\ osânda A^M^M' 4 i^ om. A^L, în] la A^ om. A2L*M^ al

om. A2L*M, psalom A^L^L^M^ psalm 7 A^L* om. M^ 4-5 Lac au scurmat
i au spat i va cdea înM^ Lac— fcut] pork (p^kM^) h3ph h cKonae (sic.)

adec sap groap (groapa M^) altuia i ie va cdea într'însa M'M^ de 25

zice : Cela ce sap groapa altuia apoi (apoi om. L^) cade el într'însa.

Aijderea i Luca Evanghelistul scrie în capete : Cu ce msur vei m-
sura cu aceia (cu aceia om. L^) se (vi se L^) va msura (msura-se-va L^)

i (i om. L^L2) voao L 5 care] ce M^ Aa] Aijderea L^, petrecu] a
petrecut A^ i L, i Bogdan M^ 5-6 Aa petrecu Bogdan Vod om. M' 30

6 c om.L, înc] Bogdan Vod înc nu era L, bine eitA^M^M^
craiu L^M^M^ 8 de] de o A, de boala L* 9 pre^ om. L^L*, Cami-
nikii M^ Camieneskii L^L^L* Camenenskii AS de] de la M\ Ci om. L
10 au sosit L*, hatmanul Camieneskii (Cameneki L^) L^L^LS trecuse A^

11 la scaonul seu la Suceav M^ 12 nici o om.M^ 13 Iar] DeciM^ 35

15 CernuulA\ i tefnetii M^ 16 cine-iL^L^MS s-i opreasc]
opriL^L* le sta înprotivM^ 17 ca ackst-k M^, oastea] otile M^M^
Dup oastea M^ ad. de s'au dus, pre acas oastea L^L^L*, iar] care L^L*

16-18 c Bogdan — voia] i a-k cum Uu fost voia au prdat
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i înc un Vasco oare carele de ai notri, având mânie
pre alt Vasco ce i-au fost luat muerea, s'au închinat la Lei,
de i-au purtat pretutinderile, tiind c n'are cine le sta îm-
potriv, de au ars i au prdat, i pre vrjmaul su cur-

5 variul înc l-au prins, de l-au înepat. Iar craiul lui Vasco
pentru acea slujb i-au dat Hotnia, un sat ce-i supt laroslav,

pân la moartea lui.

i dac s'au întors oastea leasc înapoi, trimis-au craiul

leesc Jicmont la Vladislav, craiul unguresc, ca s nevoiasc
10 s fac pace cu. Bogdan Vod, tiind c Bogdan Vod va

vrea s-i întoarc mai cu asupr de pre dânii, cum s'au

i tâmplat; c Leii înc bine nu eise din ar, Bogdan Vod
cu o seam de oaste, ce putuse de strânsese de grab, au

ajuns pre oastea leasc la trectoarea Nistrului, i dând
15 rzboiu de îmbe prile, mult moarte s'au fcut, i pre o

seam de boeri vii nevtmai i-au prins, intrând nesocotii

de oastea leasc, adec logoftul i un homelnic, crora nu
le putem afla numele, fr numai a Cârstii, Petrica ufariul,

Dobrostâmp.

20 Mai apoi s'au dus Leii întregi ctre craiul su, i acii

începur a umbla s fac pace, i au legat pacea într'acesta

chip, ca de îmbe prile s întoarc pagubele, nici s mai
fie zarv între dânii.

1 înc om. Vaco VacoM^M^, carele] cine 1-2 având
25 mânie pre alt Vasco om. L^L* 2 s'au fost închinat L^L* 3 de] i M^,

i-au purtat] au prdat AM^M^, n'are] nu-i M^, s le stea 3-4 îm-

potriv] înainte L^L^L* 4 de au prdat i au ars M^ pre om. M^,

Dup su L* ad. pre 4 l-au prins viu de] i 6 acea] aceia

aceast L*, Hotni A^L^L*, ce este A 6-7 un sat anume Hotnia supt

30 laroslav de l-au inut pân la 9 vladislav la Jicmont LM^M'-^ (schim-

barea a fost provocat de faptul c la p. 1 17, 6 copitii au Î72eles c Jicmont

murise), csl om.M\ s nevoiasc om. L^L^L* 10 s-i fac L^L* 11 de

pre] despre A^L^L*, dânii] ei L^, cumu-i s'au L^L* 12 din ar nu
eise L*M\ iar Bogdan 13 de strânsese] strânge L*M\ cu oastea

35 ce putuse o seam de strânsese A 14 trectoare A^M^ 15 de (des-

pre A^) amândoaoAM^ 16 i-au prins vii nevtmai L 17 oaste

adec Bogdan logoftul L^L* 18 putem afla] aflm L^LS numele om.M^,

Petrica M2 Petrican M*, afariul A^L^AP aufariul U iufariul 20

aciiaL*M2acie A2 aciA Ml aceiai L2L=* 21pace2M3 22 ca om. L^L^L*,

40 de (despre A2M2) amândoao AM^ 23 zarva A2 zarve IVP, întru A^L^
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1510

Când au prdat Beti Ghirei sultan cu Ttarii ara
Moldovei. Vteatul 7018.

Beti Ghirei sultan, feciorul hanului, nepotul împratului,

fr veste cu mult mulime de Ttari pe 3 locuri au intrat

în ar, de au prdat de la Orheiu pân la Dorohoiu, i pre 5

Prut în sus, de mult prad i robie de oameni i de dobi-

toace au fcut. Mai apoi sultanul, fiind sgetat foarte ru,
au murit.

1511 Vleatul 7019, Fevruarie, Miercuri în sptmâna alb
au murit Mria, doamna lui tefan Vod, fata Radului Vod, 10

îma lui Bogdan Vod, i cu cinste o au îngropat în mns-
tirea Putnei.

Pre aceast vreme Mendi Ghirei hanul au prdat Litfa

pân la Vilna, de mult pagub au fcut i muli robi au luat.

1 Betichirie iSP Betchirei Becheterie A^L^ Bechiterie Bechi-

tirie L2. Moldova 1-2 Belicherie sultan cu Tlarâi au prdat ara 20

Moldovei în anul 7018, L^L* om. titlul 3 Beti Ghirei M2M* Beticherie M^
Betichirii M^ Becheterie AL^L^L* Bechitirie L^, nepotul împratului om. M^
4 mult om. L^M^, cu mult t-KHr-Kme L^L*, pe] pen A^ 5 de] i M^
6 prad i om. M^M^ 6-7 i de dobitoace au fcut] au fcut, si plean de

dobitoace au luat A, de mult— fcut] de au fcut mult robie i pUnM^ 25

7 Iar mai apoi A\ fiind om A^L^L* 8 murit] murit în urmL^ 9 Ia-

r în anul 7019 M^ Fevruarie om. L^L^L*, cea alb M^ 10 Dup
Mria M^ ad. 171 parantez: sau Voichia, cuvinte cari in L- se afl ca adnotare

marginal în dreptul aceluia nume, fata Radului Vod urmeaz în L^L^L*

dup Bogdan Vod din r. // 10-11 fata — Vod oîn.M^ 11 îma] mu- 30

ma AL^L^L^M^, îngropat-o AL^L^P 13 Dup logoftul A ad. carele i
1496 mnstirea Trestiana au fcut la vleatul 7004, dupecum (precum A^) este

scris numele lui pre clopot HChereiA^ Chierei L^L*, Mendicheri M^
-cher M2, Mendecherei han cu Ttarâi au prdat Litfa i M^ 15 Biti M^,

Cherei A\ Bit Ghirei L^L* Bitichirei Beticheri M' Betchirii M^ au pr- 35

dat 0771. 17 aceast] aceia L2M1M3, Mendi Ghirei 0771. 17-18

Mendi Ghirei — Vilna] au întrat Ttarâi Mendecherii hanul în ara le-

asc Ia Litfa si au prdat pân la Vilna M^ 18 luat] scos LM^

Intr'acela an au murit i Tutul logoftul.

1513

Când au prdat Mendi Ghirei hanul cu Ttarii Litfa, i
Beti Ghirei, feciorul hanului, au prdat Moldova.

Vleatul 7021, Avgust 22.

15
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Aijderea pe aceia vreme Beti Ghirei, feciorul hanului,

au intrat în Moldova, de au prdat ara pân la Iai, i au

ars târgul i inutul Cârligturei, i au ajuns i pân la Do-

rohoiu i pân la tefneti, iar alii au prdat în jos de

5 Lpuna i la Chigheciu, i de sârg vrând s ias cu robii

în Nistru multe suflete au înecat, i robi i de ai si.

Iar asupra lor trimisese Bogdan Vod pre Corpaciu

hatmanul su de i-au lovit cu 1.000 de oameni, i nesocotit

dând rzboiu vitejete, au czut de ai notri 700, iar 300 au

10 scpat. Iar Ttarii, cu pagub mai mult de ap de cât de

oaste având, s'au întors la Pericop.

Iar Bogdan Vod, îngrozindu-se de acea pagub, au
trimis la craiul leesc soli, de au poftit ajutoriu împotriva

Ttarilor, de vor vrea s vie de iznoav ca s se apere, alta

15 pentru s-i sloboaz solii s treac la Mosc, i de toate i-au

fcut craiu pre voe.

Aijderea de nite Ttari ce au mai prdat de iznoav

ara Moldovei.

Nu mult vreme trecând, ci într'acela an, de iznoav
20 au mai intrat Ttarii cu oaste mare în ar, i fcând mult

pagub i prad, i întorcându-se înapoi. Bogdan Vod i-au

lovit cu oaste proaspt, i au scos tot pleanul de la dânii.

1 aceiai AM^, pre aceia vreme urmeaz în L^L* dup hanului,

Beti Ghirei] i L2 2 au intrat] intrând L^, în] la AL 3 i târgul L^L*,

25 Cârlegturii A Gârligturii 6 multe suflete în Nistru ^P, au înicat M^
i2] i iA2L2 7 trimise A^L^, Iar Bogdan Vod trimis-au preM^,

Corpaci M^M^ Copaci L^L^L* 8 de i-au lovit om. M^ oameni] slujitori

8-9 i nesocotindu-se au dat rzboiu i au czut 9 iar] i A^ 10 Du-

p scpat M3 ad. anul 7021 Avgust 25, Dup Iar ad. i, Ttarii om. M\ 1513

30 mai om. L* 11 oaste] oameni L2, având] au avut A2 12 acea] aceast

12-13 au trimis om.M^ 13 sol L^L^L* (mL^ urmeaz dup trimis), pof-

tit] cerutM3 14 ca om.M^ 15 pentru ca A^, pentru om. L, -i

om.UUL\ treac] margL^L* 15-16 pentru toate-i fcu 16 craiu

om. L^M^ 17 de iznoav om. (m urmeaz dup Moldovei) 17-18

35 JnL e ca text nu ca titlu, iarM^ om. 19 ci om. L^LS Nu mult — an]

Aijdirea într'acesta an M^, de iznoav om. 20 cu om. L^, i f-

când] de au fcut M3 21 Dup prad A ad. i fcând cale, i^om.L*

21-22 i-au lovit Bogdan VodM^ 22 dânii] ei L^L*
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Când au venit Trifil cu oaste ungureasc asupra lui

1514 Bogdan Vod. Vleatul 7022, Fevruarie 27.

In al zecelea an a domnii lui Bogdan Vod, fr veste

au intrat în ar un Trifil, ce se fcea fecior de domn,
viind din ara ungureasc cu Unguri, i iarna când era toi 5

otenii pre la casele lor. Ci simind ai notri, s'au strâns de

grab din câi s'au putut, i i-au dat rzboiu la pod din jos

de Vasluiu, Fevruarie 27, i înfrângându-1 ai notri, i-au topit

toat oastea lui, dinpreun i el au perit, c prinzându-1 viu

i-au tiat capul. la

1516 Vleatul 7024, Martie 10, au murit Laslu, craiul un-

guresc.

1516 Vleatul 7025, Noemvrie 8, semn mare s'au artat pre

ceriu, c au strlucit despre miaz noapte ca un chip de om,

de au sttut mult vreme, i iar s'au ascuns în vzduh. 15

Aijderea curând dup acela semn, într'aceia lun,
au fost cutremur mare de pmânt, într'o Luni.

De moartea lui Bogdan Vod cel Orb i Grozav, feciorul lui

1517 tefan Vod cel Bun. Vleatul 7025, Aprilie 18.

Bogdan Yod cel Grozav, feciorul lui tefan Vod 20

2 Fevruarie 27 om. L^L^ 1-2 De Trifil când au venit asupra

lui Bogdan Vod cu Ungurii 7022 L^L*, om. titlul 3 Intr'al zeci-

leaL^, Iar în anul 7022, Fevruarie 27, în al înc.M^ 4 întrat] vinitM^,

în ar om.M^ 5 venind A, Ungurii AL^L^L*, viind — Unguri] cu

oaste din ara ungureasc i om. M^, i fiind iarna L^L^L* 6 os- 25

taii L*L5 7 din] de om. L^, s'au] au NP, i-] i- 8 Fevruarie

27 om. M3, înfrângându-i M^M^ înfrângând L^L* înfrângu-1 M\ Dup
topit ad. sfeti Niculae 9 toat oastea lui] pre toi IVP, dinpreun
om. A2, dinpreun — viu] i prinzind viu pre acel Trifil 11 Vlea-
tul] Iar la vleatul A^ Iar în anul Lasl A^ 13 s'au artat semn 30

mareM^ 15 vzdufA^, în vzduh om.M^ 16 acel semn aceia

artare L2, într'acea într'aceia L^L* 17 au fost] s'au fcut M^, în-

tr'o Luni urmeaz înL^ dup au fost 18 cel Orb om. A^, i Grozav
om. M1M2 19 celui Bun U, Aprilie 15 L^L* 18-19 cel Orb — cel Bun
om. L'L*, feciorul — cel Bun om. A, om. titlul 20 Iar în anul 35

7025, Aprilie 18, rpousat-au Bogdan Vod cel Orb i Grozav
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cel Bun, s*au pristvit în ceasul dintâiu al nopii, în târg în

Hui, nu cu puin laud pentru lucruri vitejeti ce fcea, c
nu în beii nici în ospee petrecea, ci ca un strejar în toate

prile priveghia, ca s nu se tirbeasc ara, ce-i rmsese
5 de la tat-su. i domnind 12 ani i 9 luni i 3 sptmâni,

multe lucruri bune au fcut, i de aci cu mare cinste l-au

îngropat în mnstire în Putna. Iar ce se va fi lucrat în

luntru sau în ar la noi despre partea judeelor i a direp-

taei nu aflm, ci cunoatem c unde nu-s pravile, din voia

10 domnilor multe strâmbti se fac.

De domnia lui tefan Vod cel Tânr, feciorul lui Bogdan Vod,
nepotul lui tefan Vod cel Bun. Vleatul 7025, Aprilie. ^517

Dupre moartea lui Bogdan Vod, pre urma lui fiiu-su

tefan Vod, ce-i zic cel Tânr, s'au aezat la domnie, i fu

15 miruit de Theoctist mitropolitul, în târgul Sucevei.

Când au întrat în ar Albu suitan cu Ttarii, i l-au btut

tefan Vod. Vleatul 7026, Avgust 8. 1518

In al doilea an a domniei lui tefan Vod, în luna lui

Avgust 8, rdicatu-s'au Albu sultan cu Ttarii de la Pericop,

20 1 celui Bun L^M^ om. L^M^, s'au pristvit om. Dup prist-

vit AL^L^ad. în anii 7025 {om. L^) Aprilie 18, iar L^L* : la anii ce s'au semnat,

cel dintâiu AM^, la un ceas de noapte 1-2 în Hui în târg L^L* 2 lu-

crurile cele vitejeti A^, ce au fcut c om. L^L^L* 3 nici] sau L*

i M3, în oaspei în osp-kH M^, str-kjariu A^ str-Kj-Kriu L* str-^j^r IVPM^

25 4 pri se om. L^M^ 5 de la tat-su] den prini 6 de aci

om. 7 în mnstirea Putna L2M^ ce s'au lucrat L 7-8 în loun-

tru în lontru L^L^M^M^ în luntru sau om. 8 judecilor A^

9 ci om. L^L^L*, nu sânt A^L^, praviliL^, din] peL'L* II De] Pen-

tru M1M2 om. L^L^L^M^, fecior L2M1, Vod^ o?n. 12 nepot M^, celui

30 Bun M3, Aprilie om. L 13 pre urma lui] au rmas la domnie

14 Dup Tânr A ad. cum scrie la un letopise sârbesc c au fost de 9

ani când, s'au aezat la domnie om. M^, fu] I-a 15 de om.

Theoctist] loc alb în om. 16 în ar urmeaz în L- dup sultan,

Alb UUU Albul A\ 16-17 i l-au btut tefan Vod om. JJUL\ Titlul

35 om. M3 18 în al] Iar în alL^L^L^M^ 18-19 a domniei — Avgust 8] 7026

Avgust 18 19 Avgust 8 o?n. L^, 8 om.L^L^, rdicatu-s'au] au în-

trat M^, cu Ttarii om.UUL*
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cu mult oaste ttreasc, i au trecut Nistrul fr veste, i
au tras ctre Prut, de au ajuns la locul ce se chiam er-
banca, i de aci s'au apucat a prda ara. Ci norocul cel

bun al lui tefan Vod s'au prilejit cu oaste gata în gura

Coroviei, i au dat veste i rii de sârg s se strâng. i 5

dac s'au bulucit, suind pre Prut în sus, au trimis tefan Vod
pe Petrea Crb vornicul i cu toi Giosenii s treac Prutul,

i dac au luat învtur i au trecut Prutul, luând ajutoriu

de la Dumnezeu, Luni dimineaa în revrsatul zorilor, i-au

lovit fr veste, când ei nici o grije nu avea, i cu norocul 10

lui tefan Vod i-au rzbit, i muli din Ttari au perit,

muli în Prut s'au înecat, i s'au fost înglodând în Ciuhru, i
pre muli i-au prins vii, aijderea i pre 2 mârzaci mari,

anume Timi i Bicaz, iar câi au rmas i-au gonit preste

câmpi, tindu-i i sgetându-i, pân la Nistru. Acolo fiind 15

obosii caii de fug mult, intrând în Nistru s'au înecat, nu-

mai sultanul cu puini au scpat, înc i el rnit ru în cap,

de s'au întors cu mult pagub i perire i ruine, i câi

au scpat aceia înc fr cai i fr arme.

Iar tefan Vod s'au întors cu mare laud, i au dat 20

învtur tuturor boerilor s se strâng la Hârlu la ziua

1 cu mult oaste ttreasc om. jVP 1-2 i au tras] trgând L*

2 de au] i au L^L^ i l-au L*, au ajuns] s'au suit la locul ce se

chiam] pân la 2-3 erbaca erbac L^L^ erban L^L^L^, Dup
erbanca ad. den sus de tefneti 3 de aci om. 4 oasti A^L^ 25

oastA 5 Dup Coroviei ad. din gios de tefneti, i rii veste L^,

de sârg om. 6 suindu-se L^L^L* s'au suit M^, pre Prut om. i
au trimis 7 Zos^nii M\ s treac Prutul om. 8 au luat înv-
tur i om. 8-9 luând ajutoriu de la] cu agiutoriul lui 9 în

vrsatul 10 când ei fr nici o grij nu era când n'avea ei nici 30

o ndejde M2 9-10 i-au lovit — nu avea] fr veste au lovit pre Ttari
neavând ei grije de una ca aceia 11 Dup tefan Vod ad. cel

Bun, din om. 12 i muli M2, îni]îmMi, înglotind A^LM^AP, Ci-

hru M^M^, i în Ciuhru s'au fost înglodând 13 i- om. 14 anume]
anuteA^, Tami A^M^ Tamiz A^, iar] i A- i pre 15 sigetându-iM^ 35

rsipindu-i L2, Acolo] unde 15-16 fiind caii ostenii 16 Dup
mult ]\DM2 ad. oaste, de fug — intrând] lor muli AP 17 cu puinei L^M^
cu puintei M^, înc] îns AL, ru om. L^M^, ru rnit L^L^ 18 de]

i L^L* a-k M^, peire IVP, i3] iar 18-19 i câi — înc] înc i aceia

câi au scpat (aceia înc ad. L^L^) AL 19 aceia înc fr cai] i aceia 40

pedestri fr arme i fr cai A^, Dup arme A ad. au scpat
20-21 au dat învtur] au poroncitAP 21 tuturora M\ la^] în
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sfântului mucenic Dimitrie, i acolo dac s'au adunat, ospee
i bucurie mare au fost, i pre toi vitejii cei buni i-au druit
tefan Vod, i de aci i-au luat ie doamn.

De moartea lui Bâsrabâ Vod, domnul muntenesc.

5 Vleatul 7030, Septemvrie 15. 1521

Pristvitu-s'au Bsarab Yod, domnul muntenesc, i au
apucat în locul lui s domneasc un turc pre nume Mahmet,
ce se trgea din seminia lui, ce pentru legea lui cea întu-

necat oamenii se oscârbir de dânsul, i muli dintre dânii

10 se cerca s apuce domnia, ales pribegii carii era de pzia
de mult vreme una ca aceasta, i între multe mestecturi
au aezat la domnie pre Radul Vod.

Vleatul 7031, Martie 20, pribegit-au arpe postelnicul 1523

de frica lui tefan Vod în ara leasc.

15 Când au perit Arbure hatmanul cu feciorii lui.

Intr'acesta an, în luna lui Aprilie, în cetatea Hârlului

tefan Vod au tiat pre Arbure hatmanul, pre carele zic

s-1 hie aflat în viclenie, iar lucru adevrat nu se tie, nu-

1 acolea M^, oaspei 2 cei buni om. 3 de aci] dup
20 aceia M^, ie] lui lui-i A^UM^ 4 De] Pentru M^M^ 4-5 om.

titlul 6 Iar în anul 7030 au murit Bsrab inc. 6-7 s'au apu-

cat 7 în locul lui om. M", s domneasc în locul lui L, pre

nume] anume A^L^L^M^ Mehmet 8 din] de A^M, semenia M^M^
8-9 legea Iui cea (lui cea om. M^) turceasc i întunecat M^M^ 9 se

25 scârbir A^L^L^L* s'au scârbit M-, se oscârbir oamenii A^, dintru AL*M2
dinL2, dânii] boeri 10 cerca] ispitea 10-11 carii de mult a-
tepta una ca aceasta II amestecturi AL^L^LW 12 la domnie]

domn om. MS în urmeaz dup Vod, Radul Vod Clugrul M*
13 Martie 20 o?n. L^L^L*, pribegit-au] au pribegit pristvitu-s'au L^L*,

30 arpe AL^L* ^rpe UM^ -krpe L^M^ erpe 14 în ara leasc om.

15 cu] i cu L^L^ lui] si cu feciorii lui] c-k ch-k tro M^M^, De moartea

hatmanului Arbure L2 16 Intr'acestA Intr'acestaL^L^L* 17 au tiat

tefan Vod M^ au tiat] loc alb înM^ om.M^, pre^ om. M^, ArburieA^
-bur/ftAi -buri MS pre^] de L^L^L* om.U 18 fie AL2L3L*M2M3, iar nu

35 se tie este adevrul
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mai atâta putem cunoate, c norocul fie unde are zavistie,

ales un om ca acela ce au crescut tefan Vod pre palmele

Iui, având atâta credin, i în tinereele lui tefan Vod
toat ara ocârmuia, unde muli vrjmai i s'au aflat, de cu

multe cuvinte rele l-au îmbucat în urechile domnu-su. Ce 5

pururea tinerii se pleac i cred cuvintele cele rele a po-

hlibuitorilor ! i acea plat au luat de la dânsul, în loc de dul-

cea amar pentru nevoina lui cea mare, c nici judecat

nici dovedit au perit.

De care lucru, muli spimai din lcuitorii rii au în- 10

ceput a gândi cum vor lua i ei plat ca i Arbure, c nu

mult vreme dup aceia, într'acelai an, au tiat i pre feciorii

lui Arbure, pre Toader i pre Nichita.

Când s'au rdicat boerii Moldovei asupra domnu-su tefan Vod
1524 cel Tânr. Vleatul 7032, Septemvrie 7. 15

Vzând boerii i lcuitorii rii Moldovei moartea lui

Arbure hatmanul, mai apoi i a feciorilor lui, tiind cât bine

au avut tefan Vod de la dânii i mai apoi cu ce plat
le-au pltit, cu toii s'au întristat de vrjmia lui tefan
Vod. Socotind c i ei vor lua aceia plat, care au luat i 20

1 fiete unde L*, are zavistie fie unde 2 acela] acesta L^L*, ce

crescuse AP, palmele] mâinile L^L* 4 oc-^rmie otcârmuia A^L^L^L*,

de] i Al om, A^L^L^L* 5 domn-^-su L* 6 se pleac tinerii 6-7

puhlibuitorilor A^ a pohii biruitorilor L^L^L'" ; în A cuvântul acesta este în pa-

rantez iar în dreptul lui pe margine adnotarea : înbuntorilor 7 i acea] 25

Ce i aceia 10 înspimai A^M^ din] de în L^L^L* de L\ muli —
rii] muli dintre boerii râi spimântându-seM^ 11 gândi] socoti

cum cA\ Lup plat ad. de la tefan Vod, ArburieA^ -bur-k A^L^

Arbure hatmanul 12 dup aceia om.M^, Dup tiat ad. tefan
Vod 13 Arbure hatmanul om. Toader 14 Moldovei 30

om. L, domnului su 15 cel Tânr] Tânrul om. L* 14-15 R-
dicatu-s'au boerii Moldovei pre domnu-su tefan Vod M^ 16 în anul

7032, Septemvrie 7, vzind wc. M^ i lcuitorii se afl hiM^M^ dup
Moldovei, Moldovei se afl înM^ dup boerii 17 mai om. M^ cât] ce A^

19 le-au] i-auL2L3L* 19-20 de vrjmia lui tefan Vod om. L^L* 35

20 c vor luoa i ei MW, acea A^L^L^LW om. L^, care] ce

33258 9
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Arbure, cu toii s'au rdicat asupra lui, Septemvrie 7, ce ni-

mica n'au folosit, c celui fricos i spimat, tiindu-i moartea
deapururea înaintea ochilor, nici un loc de odihn nu 'i-i,

nici inima de rzboiu. i vzând c lui tefan Vod i-au

5 venit ara într'ajutoriu, s'au rsipit pintr'alte ri, lsându-i
ocinile i moiile, iar pre Costea pârclabul i pre Ivaco
logoftul i pre Sima visternicul i pre alii pre muli i-au

prins vii, i le-au tiat capetele în târg în Roman.

De o oaste turceasc.

10 Intr'acelai an, întorcându-se o seam de oaste turceasc
de la ara ;leasc din prad pre apa Prutului, le-au eit

tefan Vod înainte, i din 4.000 de oameni puini au hl-
duit la locurile sale.

Pentru legtura pcilor ce-au tocmit tefan Vod
15 cu craiul leesc.

Pre aceia vreme Jicmont, craiul leesc, au trimis la

tefan Vod soli, poftind ca s poat avea negutorii lui

1 Arbure hatmanul M^, asupr-iM^ asupra lui tefan VodL^LS
Septemvrie 7 om. L^M^ 2 celui] celA^, înspimat A^M^ spimântat

20 moartea] perirea 3 deapururea se afl in dup tiindu-i dm r. 2

iar în dup ochilor, nu-i esteA^ nu-i A^M^M^ nu e L^L^L* nu esteL^

5 printr'alte AP pe într'alte U i într'alte L^L* 6 Cost-fc A^L CosIa A^

Coste M3 Costantin (-din M2) M^M^ Ivanco A^L^L^Mi 7 pre^ om. M^M2,

Sima este subliniat în de o mân mai târzie, care a adogat pe margine

:

25 Din carile se trage neamul pre înnlatului domn loan Mihai Racovi
Cehal Voevoda, i pre Sima visternicul om. L, pre^ om. muli] alii

muli Al 9 De] Pentru MW, o om.M^, Titlul om. UL^M^ 10 Intr'a-

cesta L^L^L*, o seam de oaste] oast^ oaste 1 1 de la] din M^,

din] ce înbla la M^, pre apa Prutului se afl în dup înainte din r. 12,

30 Dwpâ Prutului A2 ad. cuvintele la Tarasui, cari înA^ se afl ca adnotare

marginal 11-12 le-au eit înainte tefan Vod 12 de oameni om.U
13 la locurile sale] la ara lor om. h^lJ> 14 tocmit] fcut A^, Pentru—
tocmit] Pacea luiL^L* Pentru pace cum au fcut 15 cel leesc A
16 Pre acele vremi A^M^ Intr'acele vremi L^L^L*, Jicmont] loc alh mL^

35 17 sol MS înM^ soh se afl dup trimis din r. 16
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cale dechis la Turci, i s fie într'una asupra Ttarilor.

Iar tefan Vod aijderea au trimis solii si, ca s-i înt-

reasc prieteugul, i s trimi la margine s fac lege celor

cu strâmbti, i s-i sloboaz solii si s treac la Mosc.

Ci de a facere lege marginii au fgduit, iar la Mosc s 5

treac solii prin ara lui n'au suferit nici au lsat, pentru

neaezarea ce avea cu Moscul.

Când au prdat tefan Vod cel Tânr ara munteneasc

1526 pân la Târgor. Vleatul 7034, Fevruarie 5.

Semeindu-se tefan Vod pentru vâlhva ce-i mergea 10

cu noroc la rzboae, strâns-au ara i cu mare urgie au
intrat în ara munteneasc asupra Radului Vod, Fevruarie

5, i au prdat ara pân la Târgor, i nicirea nu i-au cu-

tezat a-i sta împotriv Radul Vod, ci cu pace au nevoit de

i-au potolit semeia. Deci s'au întors tefan Vod înapoi fr 15

de nici o sminteal.

1526 Intr'acesta an toamna. Septemvrie 20, în anul 7035,

pristvitu-s'au Petru Vod, feciorul lui Bogdan Vod, fratele

iui tefan Vod cel Tânr.

1527 De moartea iui tefan Vod cel Tânr. Vleatul 7035, Ghenarle 14. 20

Aijderea într'acestai an, Ghenarie 14, pristvitu-s'au

1 la Turci] din ara lui s treac la ara turceasc fie] vie

Ttarilor] lor L 2-3 pentru întrirea priiteugului 3 s^] ca s L^L*,

I ky^ A2 1-ky-k Al 5 Ci] Deci M^, de a face L^L^U, lege la margine L^M^
6 suferit nici au om. M 7 neaezarea] neaezat pace L^L* 9 Tar- 25

orM\ Fevruarie 5 om. L^L^L* 8-9 om. titlul 10 Iar în anul

7034, Fevruarie 5, Slefan Vod simeindu-se pentru] pen prin

10-11 vâlfa cu noroc ce avea la rzboae 11 cu^ om. L^L* 13 ne-

ciori nime M^, nu i-au] n'au M 14 s-i stea M^, Radul Vod
o?n. ci om.U, Dup nevoit ad. Radul Vod 15 i- o?ri, L, se- 30

meia lui 17 Intr'acesta an] într'aceastai vreme M^, Vleatul 7035

Septemvrie 20, intr'acesta (într'acelaL^L^) an, toamna (intr'acesta an
toamna om. A) AL 18 feciorul] s-^n sn-K M^, feciorul lui Bogdan Vod
se afl în M^M^ dup cel Tânr din r. i9 20 De] Pentru M, cel] celui M^,

cel Tânr om. L^L*, Ghenarie 14] Septemvrie 14 om. L^, Data om. L^L^M^ 35

21 într'acelai A\ Ghenarie 14] 7035 Ghenarie 16 Septemvrie 14

om. MW, pristvitu-s'au] rpousat-au
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tefan Vod cel Tânr, feciorul lui Bogdan Vod, în cetatea

Hotinului, i cu cinste l-au îngropat în mnstire în Putna,

care este zidit de mou-su tefan Vod cel Bun. i au

domnit 9 ani i 9 luni.

5 Scrie letopiseul cel moldovenesc de zice, c pre acest

tefan Vod l-au otrvit doamn-sa.
Acest tefan Vod întru tot semna cu firea mou-su

lui tefan Vod cel Bun, c la rzboae îi mergea cu noroc,

c tot izbândia, i lucrul su îl tia purta mcar c era tânr
10 de zile ; amintrelea era om mânios i pre lesne vrsa sânge.

De domnia lui Petru Vod Rare, feciorul lui tefan Vod
cel Bun. Vleatul 7035, Ghenarie 20. 1527

Dup moartea lui tefan Vod cel Tânr, strânsu-s'au

boerii i ara, de s'au sftuit pre cine vor alege s pue domn,

15 c pre obiceiul rii nu se cdea s dea altuia domnia, fr
carele nu vrea fi smân de domn. i iscodind unul de la

altul, aflatu-s'au unul de au mrturisit, c au îneles din rostul

mitropolitului carele s'au fost svârit mai nainte de tefan
Vod, i, fiind tefan Vod bolnav la Hotin, au lsat cuvânt.

20 1 feciorul] sm^MW 2 Ghotinului M^, cu mare cinste L^L", în

mnstirea (-tireL^) Putna L^L^L* 3 moi-suL%P, de tefan Vod
mou-su L^L* 5 Scrie se afl în L dup moldovenesc, cel] cest M*
om. LS de zice om. M\ acesta 6 tefan] Bogdan 7 moi-su L*

8 celui BunM^, îi] -iM^ 9 purta] a-1 purta 10 amintrelea]

25 numai L^L^L* i a vrsa vrstor de sângele omului L^L^L*

11 De] Pentru M1M2 om.M^ 12 celui BunM^, Ghenarie 20] Septemvrie

20 LI 13 Boerii i ara dup moartea i7ic.M^, s'au strâns 14 ara
i boerii M^M^ om. M^, de] i L^M^ om. L^L*, pre cine-i Dup ci-

neL^L^L* ad. vor pune sau, s pue] s le fieL^L^M^ i vor pune s le

30 fieL2 15 pre] dup AS s dea om. A^, altuia s deaMS domnia al-

tuia A^L^ 16 carele] de cruia A^ numai cruia L^L* numai cineL^, nu
vrea fi] era L2L3L*M^ la om. M 15-17 c pre obiceiul — altul] i isco-

dind unul de altul, pentru c nu se cdea, dup obiceiul rii, s dea altuia

domnia fr carile de nu vrea fi smân de domnM^ 17 s'au aflat

35 17-18 din rostul mitropolitul] dentru mitropolitul 18 carele] ceM^,

fost om. svârit] sfârit LM^M^, manainte L* mainte 19 i
tefan L3L*MiM2, bolnav tefan VodM^
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de se va svâri el, s nu pue pre altul la domnie, ci pre

Petru Mjariul, ce l-au poreclit Rare, de pre numele muerii

ce au fost dup alt brbat, târgove din Hârlu, de l-au

chemat Rare.
i aa pre Petru, aflându-l i adeverindu-1 c-i din osul 5

lui tefan Vod, cu toii l-au rdicat domn, Ghenarie 20; ca-

rele apucându-se de domnie, nime de ndejde nu s'au scpat,

c pace i odihn era tuturor, i ca un pstor bun ce str-
juiate turma sa, aa în toate prile strjuia i priveghia

i nevoia s leasc ce au apucat, c nimica dup ce s'au 10

aezat la domnie n'au zbovit, ci de rzboae s'au apucat, i
la toate-i mergea cu noroc.

Când au prdat Petru Vod întâiu ara scuiascâ.

1528 Vleatul 7036.

Petru Vod Rare, în al doilea an al domniei sale, r- 15

dicat-au oaste mare asupra Scuilor la ara ungureasc, i
i-au împrit oastea în 2 pâlcuri, i pre 2 poteci i-au trecut

oastea, i dac au întrat la dânii, în toate prile i-au spart

i i-au rsipit, i oraele le-au jcuit, i pre toi i-au supus

i i-au plecat ie, i cu pace s'au întors înapoi la scaunul 20

su la Suceava.

1 de] ca de A, svâri] sfâri LM^, el] tefan Vod L 2 Mj-k-

riul L^M^M^ 3 de] ce UL^ i 5 i om. A'^UUL\ adeverindu-1]

adeverind M3 aflându-l A\ -i] eLW esteAL2, din] de A^P 6 Ghe-

narie 20 om. 6-7 care L^L^L* i M^, carele— ndejde] carele apucând 25

domnia nici de ndejde 7 de ndejde nu s'au scpat] n'au pierdut

ned-kjdea 8 ce] ci A^ 8-9 ce strjuA 9 preveghia M^M^ 10 i
se nevoia A^M^ s] ca s A 10-11 s'au aezat la domnie] au dobândit

domnia A^ au apucat domnia 12 -i] îi AL^ 13 întâiu om. M^, mM^
1529 se afl dup prdat 14 Vleatul 7037 L^L*, Anul se afl înM^ la înce- 30

putui capitolului 15-16 în anul 7036, în al doile an a domniei sale Petru

Vod au rdicat rdicatu-s'au cu oaste L^L* 17 i-au^] au A^M^,

polcuri A^L^L^L^M^M^ potici M^M», i-au trecut] au trecut au în-

trat L^L* om.NP 18 oastea om.M^, întrat] trecut L^L*, la dânii] în-

tr'înii la Scui 19 jfuit AL^L* 20 ie] lui A^ lui-i A2L2L3L*M2, 35

întors] vârtejit A-L^ învârtejitA^ înapoi om.M^
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Pre aceia vreme au urzit Petru Vod mnstirea Po-

brata i o au zidit pân la jumtate.

Al doilea rzbolu ce-au fcut Petru Vod cu Sâcull la ara
ungureasc, din sus de Braov. Vleatul 7036, Iunie. 1528

5 Intr'acesta an, dup ce au prdat Petru Vod ara s-
cuiasc, trimis-au lan, craiul unguresc, solii si la Petru

Vod, de l-au poftit ca s-i fie într'ajutoriu împotriva a o

seam de domni ungureti, carii nu vrea s i se plece, i-i

giurui oraul Bistria cu tot inutul dintr'aceia ar, i înc
10 i alte fgduine mai multe i-au adeverit c-i va da, numai

de-i va birui i s-i plece supt ascultarea lui.

Vzând Petru Vod pofta lui lan craiu, una pentru

giuruina, alta pentru prieteugul ce avea împreun, îndat
au gtit oaste, i au trimis pre Grozea vornicul cel mare i

15 pre Barbovschii hatmanul, carii era mai credincioi din

boerii si, i au învat o seam de oaste s treac pre dru-

mul Braovului, iar o seam pre drumul Sucevei, mai sus,

s între în ara ungureasc. Iar Ungurii, de grab detep-

tându-se ca din somn, simind c-i acopere vrjmaii, de

20 sârg s'au gtit de rzboiu, c nu aa de oastea din sus se

grijia cum de cea din jos, auzind c vine asupra lor. i scu-

lându-se muli domni din Ardeal, i alii carii era gata s

1 Pre acele vremi A^, au urzit] au zidit L\ Petru Vod au urzit AL^
2 o om. L^L*, zidit-o A^L^L^, i o au zidit] numai M, la] în A^, pân la

25 om. LI 1-2 om.M^ 3-4 Ia ara ungureasc om.M 4 Iunie] Iulie

om. AUUL\ Data om. 6 Toan A^Mi lon L^M^ lano A^UUL\
soli Ia M3 7 d-ku poftit M^M^, ca om 8 s] ca s A^ 9 giurui A^

-ruta L2 jurui fgdui A^L^L"^ 10 mai om. 9-10 i înc — adeverit]

i altele îi fgdui 11 birui i s-i plece] supuse lui] saL'L*

30 13 giuruina] fgduina A^L^L*, prieugul A\ împreun] amândoi A^

15 Barnovschii A2, credincios 16 s treac o sam de oaste

17 BraeuluiM^, iar om. A^L, seam] sam de oaste mai pre sus A^L

om. A?, înM.^ urmeaz dup s între din r. 18 18 s între] s trea-

c 19 din] dentr'un A^L^LS acoper A^L^M^iupresoar 20 sârg]

35 grabA2LS s'au gtat L2M1M2, c] iM^, oaste MS din] cea din L^M^

20-21 se grijia] strejuiaM^, aa se'ngrijia (aa grija L^) de oastea din

sus A2L2 21 cum] ca M^, c vin L^M 22 muli din domnii L^L*
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moar pentru moiile sale, i multe puci i arme luând cu

sine, i apropiindu-se din sus de Braov oaste de oaste, i
înhierbântai ascuind unul spre altul armele, i se arta
groaznici vrjmailor si, i bulucindu-se cine-i la ai si, i
gtindu-se Scuii de rzboiu, iar Moldovenii ajutoriu tiind 5

numai de la Dumnezeu, i aa s'au lovit cu dânii, i dând
rzboiu vitejate mare moarte s'au fcut de îmbe prile.

Mai apoi, vzând Scuii dintr'atâta perire c pierdur rz-
boiul, lsând toate armele i pucile cu carele avea ndejde
s-i mistuiasc capetele, au dat dosul a fugi, i muli din 10

domni au picat la apa Bârsei. Iar dup rzboiu mult prad
fcând, s'au întors cu izbând la domnu-su Petru Vod.

Iar cei din sus, ce au intrat pre drumul Sucevei, mai
puin izbând au fcut, prdând i arzând, i cu pace s'au

întors. 15

Auzind lan craiu ce s'au lucrat, mult s'au bucurat, i
pre.lâng giuruina dintâi, ce-i giuruise Bistria, i alte orae
i-au mai dat lui Petru Vod.

Intr'aceia Petru Vod trimis-au oamenii si ca s ia

acele ceti fgduite, ce Bistricenii nu suferir s ia ei ie 20

streini mai mare, i înc îndemnar i alte ceti, adec Bra-

ovul i altele de prinprejur, lepdându-se de lan craiu.

1 moiele M^, sale] lor 2 i apropiindu-se] s'au apropiat

3 înfierbântai A^L^L^M^, unul spre alalt M^M^ unii spre alali A'^ unii

asupra altora L^L*, armele se afl înL^L*M^ dup ascuind 4 groaz- 25

nici om. M, i^ om. 5 tiind ajutoriu 6 i^ om. AS i^

om. M^M^ 7 mare] mult de în dooL' de (dispre A^ spreM^) amân-
doaoAM2 8 Mai o?n. L^L*, Scuii] Ungurii M 3, dintr' om. M^, pei-

re M^, c om. M^, pierd A^L^L* au pierdut S lsând] lsat-au M^,

i] i i A2, cu careL2M2 cu cari A^ cu celi ce IVP 10 amistuiasc AL, 30

au] i auM3, dosL^M^iVP 11 Iar] i AL 12 domn-^-su L* domnul
lor 13 intrat] tras L^, mai] numai M%P 14 i2 om. L 15 Dup în-

tors A^L^L* ad. înapoi 16 Ian;s^ AP 17 giuruina] fgduina A^L^L^L*,

giuruise] fgduise A^L^L^ druise L^ 18 i-au] au 17-18 Bistria —
Petru Vod] lui Petru Vod Bistria i-au mai druit L^ 19 Intr'aceia] 35

Intru acest an A2 Atunci M% trimis-KM^ oamenii si o?n. ca om.

20 fgduite] ce-i fgduise A^M^, ce] iar AP, ei ie] ei-i L^L* ei L*

ei lor A^ ei loru-i A^, s ia ei ie] nice cum s aib ei 21 stre-

in AL^L*, mai mari M^MS Dup mareM^ ad. s le fie stpân, adec
om. L2 22 dinpregiur 40
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Când au prdat Petru Vod al treilea rând ara scuiascâ.

Vzând Petru Vod c Bistricenii nu-1 vor pre însul,

nici vor s priimeasc judee de la dânsul, înc i de craiul

lor se leapd, singur cu capul su s'au pornit cu toat
5 oastea sa cu mare urgie asupra lor, i strângându-i cu nevoe

de toate prile i cu foc îngrozindu-i ; iar ei, vzând nevoia

lor ce le-au venit asupr, s'au închinat i de la dânsul mai
mare au priimit; mai apoi cu multe daruri fu druit, i cu

mare dobând el i toat oastea lui s'au întors la scaunul

10 su la Suceava.

Când au prdat Petru Vod Pocutia în ara leasc.

Vleatul 7037, Avgust.

Pre aceste rzboae cu noroc semeindu-se Petru Vod,
gândi ca s fac rzboiu i cu Leii, i pentru prilejul, ca

15 s nu zic c-i fr cale, trimise soli de pofti ca s-i în-

toarc moia sa Pocutia, care o au fost vândut domnilor

moilor si ; ci Leii nu socotea c cere cu cale, ci zdrete
loc de price, nici i-au dat ce au poftit, ci s'au întors solii

fr isprav.

20 1 al treilea rând] a (al A2) treia oar A'^UL*M\ în se afl la

sfâritul titlului, iar înM^ la începutul lui, ara Scuilor Petru Vod
al treile rând au prdat ara scuiasc 2 vor] poftesc A^, însul]

dânsul A^L^L* el A^ 2-3 nu-1 vor — priimeasc] nu vor s-i priimasc
pre dânsul nici 3 giud-k-K judei L^L^ judecat A^, dânsul] elL^

25 4 lor] suLMS se Ikpd A^M^M^ se UpdM^ se lepdaL lepdându-se A^,

singur cu] însui A^, cu capul su] cu sine 5 cu nevoi A 6 iar
om. LiVP, vzând ei L 7 lor om. LM^, ce] care L^, le- om. L^L*, asu-

pra lor A^L 7-8 i au priimit mai mare de la dânsul 8 mare] ma-
ri A1M2, fu om. L, Dup druit ad. Petru Vod 9 el om. ALW, i]

30 i cuL2cuM3, lui] saL- 11 Când om.M^, Petru Vod au prdat
12 Avgust om. L^L^L*, Data se afl în la începutul capitolului 13 Pren

aceste L^L^L^M^ Printr'aceste A^, In anul 7037, Avgust, într'aceste înc. M^,

sumeindu-se sime- INP 14 gândi ca] gândit-au M3, pentru] puind M^,

prilejul] pricin A^M^ 15 c este A", trimis-auM^, de pofti om. 16

35 Pocutia moia sa L2, carele carii M^, oom.UUU, vândut-o A-L^LW
vândut L^L^ 18 nici] i nuA^ nici i-au dat]nice-i dederM^
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Deci Petru Vod, vzând c cu rugminte nu poate

scoate moia sa, gândi cu sabia s o ia, de care lucru aprin-

zându-se de mânie inima lui Petru Vod de rzboiu, de sârg

strânse oaste i într în ara leasc, de prd Pocutia i
arse satele i târgurile: Colomia, Snetinul, Tismenia, pân 5

la Halici i pretutinderile împrejur, i cu mare izbând s'au

întors înapoi fr de nici o sminteal.

Rzboiul dintâiu ce au fcut Petru Vod cu Leii la Pocutia.

Intr'aceia, auzindu-se la craiul aceast prad ce au fcut
Petru Vod, au trimis craiul pre hatmanul su pre Tar- 10

novskii cu oaste. Intr'aceia vreme semn mare s'au artat
pre ceriu, carele mult vreme au sttut, i atuncii au trecut

Leii Nistrul spre Pocutia, ca s scoat pre Moldoveni, pre

cari îi lsase Petru Vod s ie oraele, s fie de aprare,
i în 12 locuri au avut rzboiu. Ci vzând ai notri mulime 15

de ai lor, au trimis la domnu-su Petru Vod s le vie în-

tr'ajutoriu, c au nevoe de oastea leasc, i fiind supt Obertin

oastea leasc, au sosit i Petru Vod cu oastea sa cea proas-

pt. Atuncea, înelegând hatmanul Tarnovskii de Petru Vod,
mult au sttut în gânduri ca s lase tabra cu puci cu tot 20

1 Vzând Petru Vod c inc. AL 2 de care] pentru care

3 de rzboiu om. AP, sârg] grab 4 au strâns L^AP strângându-i A^,

oast-k A^M^ -stA A\ i^ om. A^, au intrat ALM^, de au prdat ALM^
5 au ars AL, târgurile i satele L^L*, Dup târgurile;M3 ad. înpregiur,

Snetenul L^L^, Tisminia UM^ Tesmenia Teimenia L*L^ 6 i' om. M\ 25

prinprejur A^ om. AP, Dup împrejur AL^L^L* ad. au prdat, i^] d-k-

cii UUU d-kcia A 8 om. titlul 9 Intr'acestea L^, fcut] pr-
dat AL 10-11 pre Tarnovskii hatmanul AP 11 Intr'aceiai AP Intru

acea A ^ vreme om. A\ Intr'aceia vreme] Atunci M^, mare semn A^,

s'au artat semn mare AP 12 care L^L^L* i M^, au sttut mult vre- 30

me AI^, atuncei APAI^ atuncea AL^L^L* 13 ca] i ca A^, pre^ om. L^L*

14 cari-i AL3L*AP, s^] i sL 15 i om. L^L^L*, ai notri vzând L^
mulimea A2 cu mulime AP 16 de a lor A^M^ Leilor A- 17 Orbe-

tin M^M^ Orbertin L%P 17-18 i fiind supt Obertin oastea leasc
om. AL^ 18 au sosit] de sârg au sosit A au socotit 18-19 proas- 35

pt] odihnit 19 Tarnosk-Kii AP Tarnovskii hatmanul M^, de] pen-

tru AP 20 tabra lui L^L*
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i el s fug; mai apoi, legând tabra, de ruine de rzboiu
s'au apucat (de care lucru de multe ori unde pierde omul
ndejdea, de fric mai apoi se întoarce în vitejie), i mult
vreme btându-se, cu mult moarte dintr'amândou prile,

5 mai mult Moldovenii, cu multe rane încruntai, n'au mai putut

suferi, ci le-au dat cale i s'au întors înapoi.

Al doilea rzboiu când s'au btut Moldovenii cu Leii.

Iar Tarnovskii, hatmanul leesc, dup izbând ce fcu,
au lsat oastea sa la Pocutia i el s'au dus la craiu. Temân-

10 du-se de iznoav s nu între Moldovenii s prade, au socotit

s între ei mai nainte s prade, i aa au intrat o seam
de Lei ca s prade, din carii puini au hlduit, c prin-

zându-le de veste Moldovenii au dat asupra lor, de i-au tiat

i i-au rsipit. •

15 Al treilea rzboiu când s au btut Moldovenii cu Leii.

Intr'aceia lan, craiul unguresc, vzând aceste ames-
tecturi între Lei i între Moldoveni, îmbla la mijlocul lor

1 ei om. L^L^LS tabr A^M^M^, de ruine legând tabra legând

de ruine tabra L^L* 1-2 s'au apucat de rzboiu A^M^ 2 de care

20 lucru] cM3, Bup oriL^ ad, se tâmpl 3de]ideIVP, mai apoi] în

urm L3, se] ce 2-3 Paranteza om. L^L^L^M^ 4 mult moarte]

mare vrsare de singe M^, de înbe prile 5 mai^] îns mai M^,

mai mult— cu multe] Moldovenii mai cu multe AL^L^ Moldovenii cu mai
multe L^L* 6 ce au dat cale Leilor i M^ întors] dat M^ 7 când

25 s'au btut]tce au fcut L^L* ce-au avutM^ 8 Iar om. M^, Tarnovs-

kie L^L*, Dup izbând ad. cu noroc, ce au fcut ce fcuse M^
9 sa om. M^M^ 10 de iznoav om. M^ s nu între] s nu mai vieM^
Dup prade M^M^ ad. în ar, au socotit] au fost socotit Leii M^ 1 1 ei

om. M2, ei s între A^, maiinte MS s prade ei mai nainte L^, Dup
30 prade M^ ad. în Moldova 12 ca om M^ ca s prade] drept prada L^L^

pentru prada (prade L*) L^L*, din] deLWM^ 15 Al treilea rând rz-
boiul inc. M2, când s'au btut Moldovenii cu Leii] al Moldovenilor cu

Leii A2 ce-au avut Moldovenii cu Leii M^ 16 Intr'aceia] Asijderea

într'aceia (într'aceia M2) M^M^, lano A^L 16-17 mestecturi A^L^L^L*

35 17 lor om. A^
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s-i împace, ce nimica n'au folosit, c nu i-au putut împca
pân n'au mai întrat oastea leasc s prade, pre carii i-au

acoperit oastea moldoveneasc la Tarasui, de n'au scpat
nimenea de dânii. Atuncea de iznoav lan craiu, umblând
la mijlocul lor, i-au împcat pân în 5 luni; mai apoi au mai 5

delungat pacea pân s'au umplut anul.

Când au prdat Leii la Moldova, aijderea i Moldovenii

la Lei.

îndelungându-se pacea din zi în zi între Lei i între

Moldoveni, nu rbdar oastea leasc ce era la margine 10

lsat de straj, ci au întrat în ar la Moldova de au prdat
i au ars Cernuii i alte sate pân la Botoani, neavând
Moldovenii nici o grije fiind pace legat.

Vzând Moldovenii aceast clctur de lege i amgi-
tur, nu suferir, ci cu toii se gtir s între la Podolia s 15

prade, i i-au dat cuvânt s-i potcoveasc caii, c au fost

iarna goal i gheoas, i dac au întrat, au ars Cervona i
laghelnia, i s'au apucat de Ciarnocojini.

Al patrulea râzboiu ce au avut Moldovenii cu Leii.

Prinzând de veste Leii, cum Moldovenii au întrat la 20

1 s-i] ca s-i L^L*, n'au putut folosi c nu i-au înpcatM^M^
2 oaste 4 din dânii L^M^ de într'înii dintru aceia de eiM^,

lano craiu de iznoav L^L* 5 mai^] iar maiM^ 6 îndelungat AL^L^,

umplut] înplinitM^, s'au umplut anul] la un an 7 la om. L*, Mol-

dova] Moldoveni M2, aijderea om. AL*M2 8 la Lei] în ara leasc M^ 25

7-8 Când s'au prdat Leii cu Moldovenii unii la ali L^ 10 oaste M^
10-11 oastea — straj] Leii carii era cu oaste la margine de paz M^
11 str-fej A\ în ar om. L^, în ara MoldoviiL* 12 la Cernui M^
13 pac-tAL^MW 14 aceasta MS clcare L^M^ 14-15 amgituriLW
17 iarn AL^L^LS dac au întrat] intrând L^L^ dac au mersM^, Cer- 30

vonul L 17-18 i dac — laghelnia om. M^M^ 18 laghelni L^L^L'^

-neL* -ghelnL^ Cernocojini A^L^ Ciornocojini A^L^L* 19 A patra

rzboiuL^ 20 cum] cM^
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dânii s prade, de sârg s'au gtit de rzboiu, i s'au bulucit,

i au eit înaintea Moldovenilor la apa iretului, i dând
rzboiu vitejete aa au strâns pre Lei, c nimica de arme
nu gândia, ci de fug s scape, i dând în iret muli s'au

5 înecat, muli tiai i împuni, de au perit mai muli de 2.000

în rzboiu, fr robii i rnii. Perit-au boeri alei dintr'înii

:

Venglinskii, Pilekii, iar pre Vlide l-au prins viu, fr alii

muli necunoscui. i aa iar fu izbânda la Moldoveni.

Când au venit asupra lui Petru Vod Suleiman, împratul

10 turcesc, cu toat puterea sa, i Muntenii cu dânsul, aijderea

i sultanul cu Ttarii, dinpreun i Tarnovskii hatmanul cu

oastea leasc. Vleatul 7046, Septemvrie 20. 1538

Vzând Leii mult neîngduin i mare zarv ce este

între domnii Moldovei i între cria lor, i tiind c-i ara
15 Moldovei supt mâna Turcului, strânsu-s'au cu toii de s'au

sftuit s trimit soli la împrie cu jalb, s-i cee lege cu

Petru Vod, i aleser de trimiser sol mare pre Gretcovskii,

cateleanul de Bresc, ca s spue împratului, c de nu-1 va
rdica din ar i din domnie, îl vor scoate ei cu oaste, c

20 nu mai pot suferi rutile ce s'au escat între dânii.

1 s-i prade 2 dând] au datL^ 3 c] cât A^L^LS nimica]

nimineaA^ 4 nu om. L^, nu gândia] nu se apuca AL^ nu s'au apucat L^L*

3-4 nu se apuca de arme 5 muli^ — împuni] pre muli au tiat i
au înpunsM^, mai muItM^ 5-6 în rzboiu mai muli de doao miiM^

25 6 în] într'acelA2 deL^, fr] fur M^, de într'înii L^L^ dintru (-treM^)

dânii ASM^ 7 Venglensk-Kii Benglinski L^L*, Peleki L^L^ Pilenskii M2
8 Ia] iar la L^L*, MoldovenilorM%P 9au]aL3, SulimanLW -liimanL^,

sultan Suleiman 9-10 Când au vinit sultan Suliiman înpratul tur-

cesc asupra lui Petru VodM^ 10 dânsul] domnu-su A^L^L^ -n-iv-sâu L*

30 -nul su Al -nul lorL^, aijderea om. AL^L^L* 11 sultanul] hanul M^,

Bup. sultanul ad. cu dânsul i, Ttarii cu sultanul L^, i dinpreun
iM2, dinpreun om. L^L^LW, hatmanul leesc L^MiM^ 12 oaste LNP,

leasc] sa 13 multa M^, zarv] zavistie 14 -i] este L3L*M2

14-15 c ara Moldovei esteAW 16 sol M3, împrie] înpratul M^
35 s-i cear A2, lege] judecat A^ 17 Critcovskie M^ Crescovskii M^

18 de nu-I va] de-1 nu va M^ 19 din^] i dinA^
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Ci Turcul, dup puin:! vreme înelegând c Leii se

rdic cu trie nnare asupra lui Petru Vod, i temându-se

ca s nu ia ara, s aib mai mult gâlceav i pagub
apoi cu dânii de cât cu Petru Vod, de oaste au învat s
se grijasc, i la Ttari au trimis ca pre o vreme s între în 5

ara Moldovei, aijderea i la Munteni s se gteaze de oaste.

Zic c i din ar au mers pre dânsul jalb pre tain
la împrie, de care lucru împratul mai vârtos socoti sa-l

scoa, ca s nu se lipeasc lcuitorii la alte pri i s în-

chine ara. 10

i toate acestea pre o vreme s'au tâmplat, când Tar-

novskii, hatmanul leesc, cu mare oaste trecuse Nistrul i
1538 cetatea începuse a bate, în anul 7047, ateptând i pre Avgust

craiu, carele au venit pân la Liov nu cu puin putere;

Ttarii de alt parte umpluse ara, de robia i ardea ; Turcii 15

trecea Dunrea. Mai din luntru, cunoscând boerii i ara
la ce vine lucrul, se sftuia, i unul de altul cerca sfat, ce vor

putea face ca s poat hldui de atâtea nevoi ce s'au

aâat prin ar, de s'au strâns o grmad de ruti i r-
sip asupra lor. 20

Acestea toate dac i-au venit la urechile lui Petru Vod,

I înelegând c dup puin vreme Leii L^L* 3 s^] i s M^,

4 apoi om. de oaste se afl în dup învat, iar în dup gri-

jasc din r. 5, au învat] au poruncit 6 ara Moldovei] arL^,
gt-kze -t-fcz-K ]VP -t-fcaze -ti-az-K gteasc L 7 c] aa c M^M^ 25

cumc Al, i om.M\ jalb (cu jalb L^) pre (pentru A2L2) dânsulA^L^MW
pentru (pre L^) dânsul jalob A^L^, au mers pre tain jalob M^ 8 la

împrie] la înpratul L^L* om. jVP, au socotit M^ 9 lcuitorii om. M^,

iom.M^ II toate acestea] toat oastea L^L*, întâmplat L^L^M^ 12 tre-

cuse] trecur M1M2, Dup Nistrul M^ ad. la Hotin 13 începur M^M^ 30

14 pân om.M'\ putere] oaste îvP 15 au umplut L, robi^A^L^L* ro-

bira A^L^ robie M^M\ ard^ M^ prda M^, Dup ardea M2 ad. în toate

pri, Turcii] iar Turcii iari Turcii iar L^L^L* 16 de în luntru L*

din (de în L^) lontru L^UM^M^ d-tntru în luntru A^, boerii i ara cu-

noscând AL 17 la MA veni Ml Ia ce va veni M^, lucrurile L^, i 35

om.Um^ de]delaAL3L* 18 putea om. AL^L^L^M^, atâta A^L^L^LWM^
nevoe LI 19 prin] pen A^ în M^M^ ar] ri AL -^r-K M^, ru-
tate L^L^LS de s'au strâns — ruti om. M^ i] i atâta A^ 20 lor] -
rilor A^ 21 AiasteaL2, i- om. L^L^M^, i-au venit] au intrat M^, lui

Petru Vod la urechi M^ 40
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i mai vârtos Hârea chelariul i-au spus, cum i ara se vo-

rovete s-1 prseasc, mult scârb într la inima lui, c
înctro vrea întoarce oastea mai nainte nu putea cunoate,
c Leii venise cu trie, puterea Turcului mare, mulimea

5 i iuimea Ttarilor neoprit, ceti din luntru slabi i plini

de vicleug. Ci din toate i-au ales cu ai si de au sftuit,

ca s ajung la lan, craiul unguresc, s-i împace, i s
întoarc oastea asupra Ttarilor, ca de-i va putea birui, pre

Turc pre lesne îl va împca. Ci sfatul mcar câtu-i de bun,

10 un lucru ce-i din voia lui Dumnezeu nu se poate schimba;

mcar c cu Avgust, craiul leesc, l-au împcat lan craiu,

i fu slobod dintr'acolo, iar oastea ttreasc i puterea

împriei turceti, ca un pohoiu, de grab ce vine, l-au aco-

perit, de i-au cutat a lsa tot, i s'au dat spre munte, p-
15 rsit de toat slujba ce avea.

Când au pribegit Petru Vod de multe nevoi în ara ungureasc.

Vzând Petru Vod c-1 împresoar vrjmaii si de

toate prile, i ai si l-au prsit toi, lsat-au scaunul i
s'au dat spre muni, unde cunoscând c nici acolo nu se va

20 putea amistui, au gândit s treac la ara ungureasc. i
aa, aflându-i cale dechis prin târg prin Piatr, au trecut

pre lâng mnstirea Bistriei, i lsându-se ca s poat ceva

1 H-Kr-k A^UUUM^ H-kf/a A2M^ H;s^rA Hi^fk L^, cum c A, i^

om.UUL\ se] ce AP 2 s-1] ca s-1 M^AP, i mult au intrat AP
25 3 încotrooL2L3, mai nainte] mainti AP 4 mulime LSL^APM^ 6 Ci]

i AP, s'au sftuit AP 7 ca om. AP, s-1 înpace AI^ 8 ca] c L^L*

iL2, -io?n.L2AP, putea om. A, pre] iar pre Al^ 91esne-lM, împca]
putea L^L* 10 ce esteA^ care-i II mcar] c mcar L^L*, cu]

pre AP om.AAP, craiu] craiul unguresc 12 fu slobod] rmase fr
30 grijeM^ 13 pohaiuL*L% ce vine de grab A^ 13-14 l-au coperitAl^

acoperitu-l-au A^L^L^ înpresuratu-l-au L*L^ 14 a-i lsa L^L*, spre

muni A 15 slujba] slujitorimea A^ 16 Când au fugit Petru Vod pe

(pe om. L^) la Piatr în ara ungureasc la Ciceu L^L^L*, Titlul om. L^AP

17 c l-au înpresurat AP, si om. AP 20 putea om. L^L^, mistui A^AP,

35 gândit] socotit AP 21 aflând cale L^L^Al^M^ 22 Bistria AL^L^, l-
sându-se] se lsAL^L^L*, cevaAP
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odihni deasupra mnstirii în munte, vzu unde ca un roiu

de pretutindenea încunjurar mnstirea ca s-1 poat prinde;

el cunoscând aceasta, au înclecat de sârg pre cal i singur

au fugit s hlduiasc, în 18 zile a lui Septemvrie. i in-

trând în munte într'adânc, fr drum, fr pova, au dat 5

la strâmtori ca acelea de nu era nici de cal nici de pedestru,

ci i-au cutat a lsa calul. i aa 6 zile învluindu-se prin

munte, flmând i trudit, au nemerit la un pârâu ce cura

spre Scui, i mergând pre pârâu în jos au dat preste nite

pscari, carii, dac i-au luat seama, cu dragoste l-au priimit. 10

Iar Petru Vod înfricoindu-se de dânii s'au speriat, iar
ei cu jurmânt s'au jurat înaintea lui, cumu-i vor fl cu drep-

tate i nimica s nu se team; iar el le-au dat lor 70 de

galbeni. i dac au vzut ei galbenii, cu bucurie l-au priimit,

i l-au dus la otacul lor, de l-au osptat cu pâine i cu pete 15

fript, osp pscresc, de ce-au avut i ei, i dac au înserat,

l-au îmbrcat cu haine proaste de a lor i cu comnac în

cap, i de aci l-au scos la Ardeal. i fiind oaste ungureasc
tocmit de straj la margine, i-au întrebat pre dânii: ce

oameni sânteti? Ei au zis: sântem pscari, i aa au trecut 20

prin straja ungureasc i nimenea nu l-au cunoscut.

Deci pscarii l-au dus la casa unui boiarin unguresc,

carele au fost având prieteug mare cu Petru Vod, ci pre
domn nu l-au aflat acas, numai pre jupâneasa lui, i pre

1 vzu] deci vzuL^L^ vzut-auM^, unde om. L^L^L*, ca un roiu 25

unde iVP 2 de om. M'\ de pretutindenea] despre toate prile din toate

prile IVP, ca s-i prinz L* 3 acestea A^, Deci cunoscând el acestea M^,

de sârg om. M^, singur se afl dup fugit din r. 4 4 i om. M 5 fr^]
fcea L^L* 6 nici de cal nici de pedestru] nici de picior nici de cal L^,

ca acelea— de cal] care nici de cal nu era cale L^L^ 7 6] în 6 M^, 6 zile 30

se afl în M2 dup munte din r. 8 8 pârâu] râu A^, cur L^L^ cur^
cur-kM» curgea A^L* 9 pre] spre M^, pârâu] râu L3L^ preste] pre A^L^M^
spre 11 dânii] ei M^, s'au speriat] s'au spimântat IV'P 12 îna-

inte-iM3, cum c-iA^ 14 galbeni de aurL^ galbeni bani de aur M^,
i vzind ei M^, priimit] luat 16 pscresc] pstoresc L^L*, ce-au] 35

care auA^, ce-au avut] ce mânca IVP, i^ om.M^ 17 cu^J înL^L^M^,
a] aleA'L^L*, cu^] i-au datlVP, cumnacIvP 18 de aci om.M\ oas-
t-fcALiMW 19 tocmit om. IVP, pre îjiii pre ei L^L* 20 sântei]
sini M3 21 nimenea] nici 22 boerem. 23 mare om. 24
domnul AiL'L2Mi, aflat] gsit M2 40
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tain i-au spus ei de Petru Vod. înelegând ia de Ptru
Vod, cu dragoste l-au priimit la casa sa, i i-au fcut osp.
i un voinic oare carele, ce fusese aprod la Petru Vod,
prilejindu-se întru acel sat, fiind scpat i el dintr'acele ru-

5 ti, îi spuser lui de pscarii aceia ce venise din munte, i
tiind el c Petru Vod au intrat în muni, i nimica de

dânsul nu se tie, i cugetând întru inima sa ca doar va
putea ti ceva de domnu-su, au mers la pescari ca s poat
înelege ceva, vre-un cuvânt dintru dânii, i dac i-au vzut,

10 îndat au cunoscut pre domnu-su Petru Vod i au czut
de i-au srutat picioarele. Vzând Petru Vod pre credin-

cioas sluga sa, mult s'au bucurat i s'au mângâiat, i multe

cuvinte de tain au lsat ctre dânsul, i îmblânzindu-i-se

inima au adormit puinei. Nici zbav mult au fcut, c
15 pân a odihni Petru Vod, iar acea jupâneas au gtat

leagn cu cai i 12 voinici întrarmai, i dac l-au deteptat,

au ezut în leagn numai cu aprodul, i au mers pre locuri

fr drum pân au sosit la casa altui boiarin unguresc, ce

i acela era prietin lui Petru Vod, carele, dac l-au vzut,

20 cu dragoste l-au priimit i l-au osptat, i îndat i-au gtat
leagn cu 6 cai, c loc de a se zbovire nu era, c

1 i-au spus] spuser înainte de înelegând L* ad. Deci-, :

i iar : carea, ia om. A^M^ 2 sa] ei 3 i] Iar M^, oare

carele] oare cine 4 întru] la M^, fiind i el scpat L^L* 5 ps-
25 carii] pstorii L^, ceia ce A cei ce L^L^ 6 el om. A^ au] cum

au este în muni intrat A^ 7 ti^ 6-7 nu se tie de dân-

sulU 7-8 ca doar — ti] cum ar putea înelege 8 putea om. M^,

de domnu-su ceva 8-9 ca s poat— dânii] s-i întrebe 9 din-

tru] de laA^L^, i-au] au 8-10 au mers — domnu-su om.UlJU
30 10 pre Petru Vod L^JVPAP 11 Vzând] Atunci vzând Iar v-

zând 13 de tain om. L, înM^ urmeaz dup dânsul, au lsat] au
vorovitMs 14 puintel M3 puin Nici om. L^L^L*, mult] mult M^,

n'au fcut AL^L^L* fcând M^, c om. L^L^L^M^ 15 au odihnit au
dormit (adormit L*)L3L*, acea] cea M'M^, au gtit AL^L^L* au cutat

35 17 cu acel aprod AP, pre locuri] pe caleL^L* 18 altui] unui M^, boe-

r^nMS ce] care AW 07n. L^L^L* 19 era] înc eraL*, carele] ca-

re M^M^ i Al i acela M^, dac^ l-au vzut se afl în dup priimit din

r. 20 20 i-au gtit AL^L^M^ i-au cutat 21 d^ zbovire de-a

se zbireM^ de a se zbovi A^L^LsL*^!' de zbav
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dindrt, de pre urm, prinsese de veste oastea de la straja

ungureasc, cum Petru Vod au trecut pintre dânii i nu l-au

cunoscut, i de aci s'au pornit dup dânsul a-1 cerca, ca s-1

poat ajunge undeva. Ci Dumnezeu, cela ce-i ocârmuitoriu

tuturor celora ce-i se roag cu credin, au acoperit pre 5

Petru Yod i i-au dat cale deschis, i mergând cu nevoin
au sosit la Ciceu, i Sâmbt în rsrita soarelui, Septem-

vrie 28, au intrat Petru Vod în cetatea Ciceului i au închis

porile. Iar ceia ce-1 gonea dindrt, vzând c au hlduit
Petru Vod dinaintea lor, s'au întors înapoi. 10

Acolo mult plângere i tânguire era de doamn-sa Elena,

i de fiii si, de Ilia i de tefan, i de fiic-sa Roxanda, i de

ali csai, pentru mult scârb i nevoe ce le venise asupr,
tiind din cât mrire au czut la atâta pedeaps. De aci Petru

Vod au întrat în biseric de s'au închinat, mulmind lui 15

Dumnezeu c l-au izbvit din mâinile vrjmailor si.

Iar Suîeiman, împratul turcesc, cu otile sale, în urma
lui Petru Vod la Moldova mult prad i scdere fcând
rii i clcând ara, au ajuns pân la Suceava.

De domnia lui tefan Vod ce l-au poreclit Lcust. 20

1538 Vleatul 7047, Septemvrie.

Prdând i stropind împratul Suleiman ara Moldovei,

i fiind ara bjenit spre muni, strânsu-s'au vldicii i boerii

1 dindrptLW dindreptM2 om. M^ de pre] din de^JceeraM^
1-2 oastea — dânii] c au trecut pen straja ungureasc Petru Vod 25

2 cum c 3 de aci om. M^, pornit] luatL^ 4 undeva om. M^, ce

esteL^L^L*, otcârmuitoriu AL^L^L^M^ 6 deschise 7 CeceuM^
SCiceulL* 9 aceia A2, dindrt] den napoi din urm 11 mul-

t om.M 12 de2 om. L2, de^ om. L^LW, StefniM^, RuxandaMW
13 i nevoe om.M, asupr-leM^ 14 tiind u-seM^ 17-19 om. L^L^L* 30

17 SulimenM^ SulimanL^M^, Iar sultan Suleiman cu oastea saM
19 Dup Suceava ad. cu mare urgie i pedeaps tuturor lcuitorilor

20 De om. 21 Vleatul 7047, Septemvrie om. 20-21 De domnia—
Septemvrie] Când au venit Suleiman, înpratul turcesc, asupra lui Petru

1541 Vod la Moldova 7049UUU om. U 22 i] i arzând i L% Suleiman] 35

turcesc L^L*, ara Moldovei se afl în dup stropind, împratul —
Moldovei] ara sultan Suliiman înpratul turcesc M^ 23 s'au strâns M^

33258 10
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rii la sat la Badeui, de s'au sftuit cu toii, ce vor face de

acea nevoe, ce le venise asupr. Mai apoi, din toate i-au

ales sfat, ca s trimi sol la împratul cu mare rugminte
i plângere, s-i erte. i aa au ales dintre dânii pre Trifan

5 Ciolpan, de l-au trimis sol în Suceava la împratul, de se

rugar de pace i-i cerur domn. De care lucru, vzând
împratul rugmintea lor, s'au milostivit i i-au ertat, i au

trimis la dânii cu Ciolpan pre un ceau mare cu credin,
de i-au chemat pre toi la împratul în Suceava, carii cu

10 mare fric au mers i au czut la picioarele împratului,

pre carii i-au ertat împratul i cu dragoste i-au priimit, ca

pre nite robi ai si. Mai apoi le-au pus domn pre tefan
Vod, feciorul lui Alexandru Vod, i el s'au învârtejit înapoi

cu mult dobând, dinpreun cu toat oastea sa. Deci tefan
15 Vod, cu vldicii i toi boerii, au petrecut pre împratul

pân la Dunre, i acolo au întors împratul toi robii i
pleanul cât s'au aflat de fa, i birul înc l-au ertat, i de

aci au trecut Dunrea, iar tefan Vod s'au întors la scaunul

su la Suceava.

20 De multe nevoi ce-au petrecut Petru Vod de Unguri la Ardeal

în cetatea Ciceului.

Petrecând Petru Vod Rare la Ardeal în cetatea Ci-

2 Mai] i mai 3 soli A^M^ 4-5 de au trimis sol pe Trifan Ciol-

pan 5 1-auJ au L^L*, sol se afl în dup Suceava, iar în L^L* dup
25 ales din r. 4, în] Ia IVP, de se] de-1 L^L^L* 5-6 de s'au rugat 6 i-i

cerur A^ i i-au cerut 7 i i-au] i-au 8 cuM denpreun cu L^L*,

cu Ciolpan se afl înlJU dup mare 9 în] la M^M^ 10 au mers] s'au

dusMiM2 12 Mai] i mai AS Mai apoi] i M^ 13 învârtejit] în-

tors AL^L^L* 14 sa] lui M, Deci] i d-kcii M 15 toi om. M, pre în-

30 parat M^ cu vldicii — împratul] au petrecut pe înpâratul cu vldicii

înpreun i cu toi boerii L^L* 16-17 tot pleanul i robii AL^L*, tot plea-

nul înpratul i robii L'-» 17 cât] câi AL^L* ceL2, de^ om. M^M^, le-au

ertat AL^L^M^ 18-19 scaunul Sucevii scaunu-i în Suceav M^ 20

De] Pentru M^, de] de la A^, la Ardeal de Unguri A^ 21 Dup Ciceu-

35 lui A ad. dup ce au scpat i s'au închis acolo (acolo om. A^) 20-21 De
multe — Ciceului] Când s'au inchis Petru Vod în cetatea Ciceului la Ar-

deal cu (i cu U) doamn-sa i cu fiii si L^L^L* om. 22 Petrecând]

Fiind M3, Rare 07n. L^L^LW, la Ardeal om. M^
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ceului, multe pedepse i nevoi îi venea asupr de la neprie-

tenii si, c nu numai de la cei streini, ce i de la ai si
avea pedeaps, de la care-i miluise i-i boerise la binele lui,

de la carii nu vrea avea ndejde s petreac nevoe. C în-

tâiu Simion pârclabul, carele îl pusese Petru Vod mai 5

dinainte vreme tocmitoriu i socotitoriu i judector cetii

aceia, dinpreun i cu vldica Anastasie, gândind ru la inima

lor asupra domnu-su lui Petru Vod, s'au sftuit dinpreun
ca s prinz pre Petru Vod i s-1 ucig, i capul lui s-1

trimi la tefan Vod, carele îl lsase Suliman împratul lo

la scaunul Moldovei, gândind i cugetând întru inimile sale

c vor dobândi cinste de la tefan Vod. Ci Dumnezeu cel

drept, carele tie inimile tuturor, tiut-au i acesta sfat (de

care lucru nimenea fr voia lui Dumnezeu nimica nu poate

face) c prinzând de veste Petru Vod i înelegând de acesta 15

sfat, c vor s-1 ucig, silit-au cu meterug de i-au scos din

cetate, i i-au gonit Petru Vod pentru aceasta.

De noroc era Petru Vod de a pire nevoi despre

vrjmaii si, c bine de una nu se curea, alta-i sosia, c

1 multe ped'kvf'-K mulU ped-kps^lNP mult pedeaps L^L^M^, asu- 20

pr-i A2 2 si^ om. 3 ped-ka^'O A^, cari-i carii îi A^ carie îi L^M^

carie L* ceia ce-i la binele] în domnia 4 nici o ndejde L^L*,

de la carii— nevoe] de Ia ceia ce au nedejduit s-i fie cu bine i cu pri-

in la vreme ca aceia 5 îl om. M^M^, carele-1 L^L^L*, îl pusese]

era pus de 6 dinainte] nainte L2L^L*M2 5-6 mai dinainte —jude- 25

ctor] socotitoriu i tocmitor de mai nainte vreme 6-7 acei ceti L^L*

7 dinpreun i] înpreunM*, ru se afl %n]J dup lor din r.8 8 dom-
nului su Petru A^L*, dinpreun om. 8-9 s'au sftuit — Vod] ca s
prinz pe Petru Vod s'au sftuit dinpreun U 9 s-1 prinz M^M^ s-i
prinz L3, ucig] omoare i capul lui] i s-i ia capul M ' 10 pre 30

carele A^L^LW, sultan Suleiman A, înpratul turcesc 11 sale]

lor A^ 10-11 carele — inimile sale] ce era domn în Moldova, socotia

13 carele] cel ce M^, Dup inimile ad. i gândurile, acesta sfat] sfatul

acestora 14 voia] de voe 13-15 LM om. paranteza, (de care —
face) c] i fr voia sfinii sale nici un lucru nu se isprvete, de care 35

lucru 15 de^ om. 15-16 înelegând — ucig] tiind c vor s-1
omoare 16 merteug 17 aceasta] aceast fapt M 3, Petru

Vod pentru aceasta] i de la Dumnezeu fu mântuit Petru Vod (Vod
om.V-) de aceasta L 18 de a pire] a trage M^, nevoi] ru i nevoiMW,
despre] de M' 19 vrjmaii] nepriatinii M^ curea] mântuia 40

sosia] se gtiaM^
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scpând de la vrjmaii si de la Moldova, prin straja ungu-

reasc dede, i de acolea, strecurându-se pre tain i intrând

în cetatea^'Ciceului, spre vrjmaii si nemeri; bine de acetia

nu se mântui, iat sosi fr veste de la lan craiu oaste

5 ungureasc, care au încunjurat cetatea de toate prile.
Vzând Petru Vod vicleugul lor i nevoia ce i-au venit

asupr, s'au închinat lor i au dat cetatea Ungurilor, carii,

dac au dobândit cetatea pre mâna lor, mult pacoste i pe-

deaps fcea lui Petru Vod, c ale lui le inea toate ei, i
10 nu-i era volnic cu nimica; ales de Mailat, domnul Ardealului,

mult nevoe avea de dânsul.

Când au trimis Petru Vod din Ciceu carte pre ascuns la

Suleiman, împratul turcesc, ca s-l erte. 7049. 1541

Petrecând Petru Vod în cetatea Ciceului 1 an i 6

15 luni, cu mult nevoe i pedeaps de la Unguri, i ne mai
putând suferi rutile i nevoile ce petrecea de la dânii,

au socotit ca s se dezbat de supt mâna Ungurilor, i s'au

sftuit cu doamn -sa ca s trimi carte cu mare jalb i
plângere la Suliman, împratul turcesc, ca s i se fac

20 mil s-l erte, plecându-i capul sub sabia împratului, i ca

1 prin] pre presle spre 1-2 dede spre straja ungureascL'*

dedese pen straja ungureasc L^L* 2 d-kde A^L^M^M^ d-bd^M^ d-kderA^,

de acolo AL^M^ 3 bine] i bine 4 nu s'au mântuit M^, fr veste

om. M, craiul unguresc L2 5 ungureasc om. A^, carii A^M^M^ 6C
25 vzând L^, ficleugul M-, i-au] au L^L^L*, ce-i vinise 8 dobân-

dit-o L^L*, cetatea om. L^L*, mâna] samaM^ 9 au fcut M^M^ ale

lui] cele (om. A^) ce era ale (al A^) lui A, toate le inea ei 9-10 c
ale Iui — nimica] c a lui Petru Vod ce-au fost au luat tot Ungurii i
cu nimic volnic nu eraM^ 10 nu-i] nu A^, Maelat A^ II au avutM^

30 de] de ctre A^ despre L^L* 12 din cetatea Ciceului L^L*, pre ascuns

0771. L^MW 13 ca] cu rugminte AL^, 7049 om. M^M^ 12-13 TitLul

om.LK\P 14 Petru Vod om. L^L* 15 multe nevoi i pedepse A^L^M^iVP,

ne] nuA^L 16 putând] putu A^L^L^L*, petrecea] le trecea 17 ca

om. A 14-17 1 an i — au socotit] cu mult scârb i nevoe într'un an
35 i ase luni, nu mai putu suferi rutile i pedeapsa ce-i fcea Ungurii,

s'au socotit 18 ca] Elena 19 la sultan Suliiman M^, Suli-

man — turcesc] înpratul Suleiman L^L* 20 s-I erte] s-i erte gre-

ala M2, ca om. A^
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s trimi cri la lan, craiul unguresc, ca s-1 sloboaz din

ar s mearg la împrie, s slujasc porii împratului.

i tiind carte sârbeasc Elena doamn-sa, au scris la împ-
ratul cu mare jalb i plângere, poftind ca s se milosti-

veasc s-i erte, i o au pecetluit, i o au dat la Petru Vod, 5

iar Petru Vod o au slobozit pre o zbrea din cetate de sus,

i au czut jos, dinafar lâng zidul cetii. i de aci au

chemat pre o slug a sa crezut, ce era sârb, i i-au artat

cartea, i i-au zis în tain s o ia i s o duc la mâna îm-

pratului. El, luând învtur, s'au dus i au luat cartea, i 10

o au dus în arigrad, i o au tins la mâna împratului.

Ci împratul, cetind cartea i vzând atâta jalb i plân-

gere a lui Petru Vod, sau cum zic unii pentru lcomia
turceasc, c Turcul bucurosu-i fiecui s-1 priimeasc, numai

s-i se plece i s-i dea bani, s'au milostivit împratul i l-au 15

ertat, i cu bucurie l-au priimit, vzând c i se pleac. i
de sârg au învat s scrie carte la lan, craiul unguresc,

ca s sloboaz pre Petru Vod s mearg la împrie, i
au trimis sol de olac la lan, craiul unguresc, ca s fac
pre cuvântul împratului; ci craiu n'au bgat în seam, 20

1 s-i trimi M\ unguresc omAJL* 2 s^] i sM^, împra-
tului om.L^L* 3 carte] scrisoare M^ Ileana M^, doamna sa M^M^
doamna Iui A^, doamna Elena M^ Dup au scris L ad. cu mâna
ei carte (carte cu mâna ei carte om. L*) pre limb (pre limb om. L^)

sârbeasc 4 poftit 4-5 poftind — erte om. 5 pecetlui- 25

t-o A2L3L*M2, dat-o AL2L3L*M2, la] lui L^L* 6 o^ om. L^L*, slobo-

zit-o AL^L^L^M^, zebrea AL^L^ zebr^ 6-8 pre o zbrea — che-

mat] den cetate pre o fereastr afar lâng zidul cetii i au chemat
3 crezut] credincioas AM', crezut a sa 9 i i-au zis] zicân-

du-i L* i l-au învat IVP, s o ia] s ia cartea 9-10 împratului 30

turcesc M3 10 El] i el Iar el L^L* 10-11 El luând — tins] care

învtur luând au mers i au luat carte i s'au dus la arigrad i
au tins cartea 1 1 o^ om. L*, dus-o ALM^, în] la L^L^L*, tin-

s-o ALiL3L*M2 12 Ci] IarMm^ 13 sau] au L 14 bucuros este L^L'L*

este bucuros A\ fiecui] fiecine A^ fietecarele A^L^ 13-15 sau cum 35

zic — bani se afl în A în parantez 16 i om. M^, l-au] i l-au

17 de sârg] îndat M^ învat] poruncit L^M^ s scrie] de au scris M',

carte] hochimL 18 ca om. 19 Dup olac L^L^L* ad. împria,
lan om.M, craiul] crailu M\ unguresc om. L^L^L^M^ 19-20 ca s
fac — împratului om.M^ 20 ci] iarM^ Dup seam M' ad. cu- 40

vântul înpratului
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nici l-au slobozit. Ducând olcariul aceast solie la împrie,
de iznoav pân de 6 ori au mai trimis împratul la craiu, pof-

tind s lase pre Petru Vod s mearg la împrie, ci Ungurii

nici într'un chip n'au vrut s-1 lase, dându-i vin c iind

5 scaunul la Moldova, mult asupreal au avut de ctre însul,

i înc adogea de-1 fcea notciago, zicând c are moii i
ocine împreun cu dânii. Mai apoi a aptea oar au trimis

împratul soli cu hochimuri la craiu, aducându-i aminte i
de une i de alte, i deabia l-au slobozit pre zisa împratului

10 ca s fie deplin. Deci au trimis împratul hochim la Petru

Vod, ca s mearg cu credin, s nu se team.

Când au purces Petru Vod din cetatea Ciceului la arigrad.

Vâieatul 7048, Ghenarie. 1540

Vzând Petru Vod atâta adeverin de la împratul,

15 fu bucuros foarte i inima i se veseli, cunoscând c cum se

rdic o negur întunecat i se rsipete, aa i el se cur-
ete de scârba ce-i zcea la inim. i de aci se gti de cale,

i au eit din Ciceu în luna lui Ghenarie, într'o Duminec,

1 nici au slobozit pre Petru VodM^ acesta aceast solie

20 olcariul L^L* 2 de^] în A^UUM^ în de Suliiman înpratul L^L*

1-2 Ducând — craiu] Intorcându-se solul cu acea solie de la craiu la înp-
ratul, au i mai trimis pân de ase ori înpratul la craiu 3 s lase]

ca s sloboaz L^L*, împrie] poarta înprteasc L^L*, ci] iar
4 nu vreaM^ 4-5 iind scaunul la] fiind domn înM^ 5 Dup Mol-

25 dova ad. Petru Vod, au avut Ungurii M^, de ctre] despre

însu M^M2 dânsul A^L^M^ 6 înc] înc mai M^, netciago M^M^ nopcia-

go L^L^L* 7 cu dânii împreun A, Mai apoi] Iar mai pre urm
8 la craiu cu hochimuri 9 de unele i de altele AL^L^L*, pre] pen-

tru L 10-t1 au trimis Ia Petru Vod hochim înpratul L^L* 11 cu cre-

30 din] cu'ncredinare A2, s2]isM3 12 Când au purces] Purcederea

lui M^, din cetatea Ciceului] din Ciceu AL^L^ om. L*L^ la arigrad] la

înprieL2L3L* la înprie Ia arigrad A 13 7048] 7041 M», Dup 1533

Ghenarie ]VP ad. r-k HtAfA-k {= Duminic), Data om. AL 12-13 om.

titlul 15 fu bucuros] s'au bucurat i s'au veselit IVP i se veseli foar-

35 teL2 16 întunicalM^ i se rsipete se a/Zâ mM^rfwpâ rdic, aeM^
16-17 se curi A^L^L^M^ 17-18 i gtindu-se de cale au eit den cetatea

Ciceului ]VP 18 în luna lui om.M^, într'o Duminic Ghenarie
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lsându-i doamna i coconii, i au purces spre arigrad;
acolo mult jlanie i plângere era la împritul lor. Deci

Petru Vod, dac au trecut Dunrea, au mulmit lui Dum-
nezeu c l-au izbvit din mânule Ungurilor, i de aci s'au

dus la arigrad, de i-au plecat capul supt talpele împratului, 5

pre carele cu mare bucurie l-au priimit împratul Suleiman.

De moartea lui tefan Vod, ce l-au poreclit Lcust.

tefan Vod, domnind la Moldova, nu puin grij au

avut tiind pre vrjmaul su pre Petru Vod viu, carele

având mai dedemult avuia sa scoas la Ciceu, i doamna cu lo

coconii în ara ungureasc cum s'au pomenit mai sus, mai
apoi, oblicind c i dac au mers la împratul este la cinste

mare, acestea toate îi era ca o ghia la inima lui tefan Vod.
Mai apoi, în zilele acestui tefan Vod, fost-au foamete

mare i în ara Moldovei i la Unguri, c au venit lcuste 15

multe de au mâncat toat road, i pentru aceia l-au po-

reclit de i-au zis Lcust Vod.
Mai apoi, urându-1 curtea toat, s'au vorovit o seam

de boeri din curtea lui, anume Gnetii i Arburetii, i la

1 lsând LI, caconii M^M^, spre] la 2 acolo] atunci M^, 20

jelanie L^L^M^ jale j-kle Dwp jlanie L^L*L^ ad. i scârb, era]

s'au fcut m era se afl dwp acolo, la împritul] la despr-
itul A^L^, \n A} se afl dup acolo. Deci] Iar om. L*L^ 3 Dup
Dunrea ad. atunci 3-4 lui Dumnezeu] Domnului A^ 4 Ungu-
rilor] vrjmailor si Unguri L^L*, i om. L^L^L* 4-5 i de aci — îm- 25

pârâtului] i mergând la arigrad i-au plecat capul la picioarele în-

pratului 6 Suleiman om. L*L^M^ 7 De] Pentru ce l-au po-

reclit] ce-i zicea M^, De moartea — Lcust] Când au omorât pre tefan
Vod boerii rii, Gnetii cu Arburetii, în târg (în târg om. L^L'L*) în

(la L2) Suceava AL^L^L* om. U 8 la om. 8-9 au avut] avea 30

9 pre^ om.M^ pe Petru Vod vrjmaul su L^ 10 având] avusese A^ au
avutM^, având — scoas] mai de demult avea scoas avfereM^ 10-11

i doamna cu coconii om.M^ 11 în] la A 12 oblicind c i dac]
daca au oblicit c dup ceL^, împratul] înprieM^ 13 îi] -iL*M^
inim A2L3L*, lui] sa L^ 14 au fost 15 i^ om. L2L3L*, Unguri] 35

ara ungureasc M3 16 i om. AL^L^L* 17 de] i M^, de i-au zis

om. L^L^L*, de i-au—Vod] Lcust Vod zicându-iM^ 18 Mai] Iar
mai M», toat curtea L^L^L^M^ toat curtea i boarii ]VP 19 de] din M^M^,
boerii AM^M2, curte L^, i2 om. L^L^L*
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aternutul lui, unde odihnia, l-au omorât în cetatea Sucevei,

începtoriu i aââtoriu acestui lucru au fost Mihul hatmanul
i Trotuanul logoftul, de s'au vorovit într'o sear, ca nite

lupi gata spre vânat, ca s înece oaia cea nezlobiv, adec
5 pre tefan Vod. i dând învtur slugilor sale ca toi s

se întrarmeze, i dându-le i jurmânt ca s le fie cu direp-

tate, s'au pornit cu toii, i într'un foior sus în cetate, unde

odihnea la aternutul lui, au rsipit ua, i netiind tefan
Vod nimica de aceasta, s'au sculat fiind numai cu cmeaa,

10 iar ei cu toii, ca nite lei slbateci, au nvlit asupr-i, i
multe rane fcându-i, l-au omorât i l-au scos afar. Aceasta

plat au luat tefan Vod de la ceia ce-i miluise; mai apoi

de la Dumnezeu curând vreme le-au venit osând asupr,
de au luat i ei plat pentru moartea lui tefan Vod.

15 Acest tefan Vod, ce l-au poreclit Lcust Vod, au

domnit 2 ani i 3 luni.

De domnia lui Alexandru Vod Cornea.

Acei lei slbateci i lupi încruntai, anume Mihul

1 l-au omorât se afl înL^L^L* dup Arburetii de la p. 151, 20 2 în-

20 ceptoriu i aââtoriu] Iar începtura M^ acestui M'M', lucru om. MS
Dup lucru ad. in parantez: urât si necuvios, au fost] s'au fcut de

la 3 i] i de Ia M^, de] carii 4 lupi — înece] tirani i lupi turbai

svânezeM^ 6 i dându-le] dând L i puindu-leM^ caom.M' 6-7 di-

reptate] direptu direptul L^L* 7 cu om.UL\ toiA2LM2, în cetate

25 om, 8 la aternutul lui om. M^ rsipit] sfrâmat 8-9 de aceasta

netiind nimica tefan VodL^ tefan Vod netiind nimica de una ca

aceasta L^L* 9 cm-kaa A^ -m-fca AiL2L^L*Mi -rn-feA -maa 10 cu

toiL^L^L* 0771.M2, asupra lui au nvlit 11 Dup omorât L ad. i
i-au tiat capul (i capul i-au tiat L^), Aceast A^LM^ 12 ceia] acei A^

30 aceia A^L\ Dup apoi ad. i lor 13 de la Dumnezeu se afl în M^M^
dup venit, curund curund curând peste puin A^, le-au venit

i lor A i lor le-au venit M^, le-au venit curând vreme L^L*, osân-

da A, asupr om.M\ asupr osânda 14 si au luat plat i eiM\
tefan Vod Lcust tefan Voda ce l-au poreclit Lcust M^M2

35 15 Acesta L1L2, ce l-au poreclit Lcust Vod om.UM 17 De] Pen-

tru M'M2 om. IVI^ Dup Cornea ad. ce au fost portar la cetatea Sucevei,

7nL2L3L* titlul este: Când au rdicat boerii domn pre Alexandru Vod
dupe ce au omorât pre tefan Vod, L^ om. titlul 18 anume om. L*M»
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hatmanul i Trotuanul logoftul, dinpreun i cu alii carii

era protivnici lor, dac omorâr pre tefan Vod, cu toii au

rdicat domn pre Alexandru Vod, ce-i zicea Cornea, carele

fusese atuncea portar la cetatea Sucevei, iar mai denainte

vreme fusese slug la Mihul hatmanul. i dac l-au rdicat 5

domn i-au pus nume Alexandru Vod.

Pentru a doua domnie a lui Petru Vod Rare, când au

venit de la Poart.

Intr'aceia vreme sultan Suliman, împratul turcesc, g-
tindu-se s mearg la Odriiu, au purces cu toat puterea sa, 10

i dac au sosit la Odriiu, înelegând împratul de atâta ames-

tecturi ce se fac în ara Moldovei, i nu se poate aeza
ara tiind pre Petru Vod c este în socotin la împrie,
atuncea, socotind împratul ce va face ca s poat tocmi

aceast ar, iat avu vreme i Petru Vod de-i ceru la 15

împratul domnia la moia sa la Moldova, care i-o giuruise

împratul mai dinainte vreme, înc când venise Petru Vod
din ara ungureasc la arigrad, i de aceasta pre voe i-au

fost, c îndat i-au dat steag i domnia la Moldova, i au

1 hatman M^, Trotuan logoftul om. M, i^ om. 2 pro- 20

tivnici] de le pristnia A^, dac au omorât L\ pre] pre un M 4 mai
nainte M^M^ mai deinte 5 vreme om. M2M•^ fusese] au fost

6 numele A^M^M^ nume de 7 Rare Petru VodM^ 7-8 Pentru —
Poart] Domnia a doa a lui Petru Vod Rare Când venia Petru

Vod domn de la inprie la Moldova i boerii rii i-au eit la Brila 25

înainte L^L^L* om. AL^ 9 sultan om. L^L^, Suliman sultan 10-11

au purces — la Odriiu o?n.L 11 i înelegând împratul] înpratul

Suliman om. L2, atâtea A^L^M' 12 se fcu A^ se fcuse A2L^ ce se

fac aicea în ar în Moldova L-^L*, nu se put^ A^ 13 c este] c-1
areL^, în socotin la împrie] pe lâng Poart de slujate i în so- 30

cotinL^L* 14 socotind] au socotit L^, tocmi] aeza AL 13-14 tiind

pre — împratul] au socotit M^, la împrie atuncea om. 15 aceast
ar] ara AL^L'^L*, iat] iarM^ atunci M^ i Petru Vod avu vre-

me L^, de-i] deM^M^ 15-16 la împratul om. M^ 16 Dup împ-
ratul M^M^ ad. s-i dea, la^] în M'', giuruise] fgduise A^ 17 de mai 35

nainte M^, vreme om. M^, înc] de A^ om. L^L^L*, Petru Vod om.

18 la arigrad se afl in A 2 dup Petru Vod din r. 11, aceasta] aceia M^M^
19 i] deM^, domnie M
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trimis pre credinciosul su pre Imbrea aga cu Iniceri i
cu mult oaste turceasc, ca s duc pre Petru Vod la

scaun.

i luând ajutoriu de la Dumnezeu, in ziua de Bogoia-

5 vlenie, Ghenarie 6, au purces Petru Vod spre Dârstor, i de
acolea s'au sculat i au trecut Dunrea i au sosit la Brila.
Acolo, tocmindu-i oastea ca s mearg asupra lui Alexandru
Vod, iat boerii rii Moldovei prinser de veste cum domnia
este dat lui Petru Vod i au venit la Brila

;
înelegând de

10 aceasta, cu toii au prsit pre Alexandru Vod, i l-au lsat
în Cetatea Nou dinpreun cu Mihul hatmanul i cu Tro-

tuanul logoftul i cu Ptraco i Grasne i Gozma, i ei

cu toii s'au dus la Brila de s'au închinat la domnu-su
Petru Vod, i s'au rugat s-i erte de greala lor. Vzând

15 Petru Vod atâta rugminte de la ar, i-au ertat pre toi,

i cu dragoste i-au priimit i le-au grit lor : Fii în pace i
ertai de grealele voastre, câte mi-ai fcut oarecând! Iar
ei cu toii strigar: în muli ani s domneti cu pace! i
iar ziser : Bine ai venit la scaunul tu domnul nostru cel

20 dintâiu! i mult bucurie i veselie era tuturor, c toi îl

iubia ca pre un printe al su, i era bucuroi toi de venirea

1 pre2 om. M\ Imbr b AL^L^LW ImbrALiM^M' 3 scaun] scaonul

râi Moldovei 5 Dirstor 4-6 în ziua — trecut] Petru Vod
au purces spre Drstor în 6 zile a Iui Ghenari i dac au IricutM^ 6

25 ii] deL^L*, s'au sculat i om. L^, i2 om.M\ sosit] venit 7 i
acolo 7-8 Alexandru Vod CorneaA 8 iat] deci iat iar L\
cum] c 9 venit] sositM\ la] înM^ 9-10 la Brila— prsit] i
Petru Vod la Bril, au prsit toi 11 Cetate L^L^ Citate M^, Jn

dreptul cuvintelor: Cetatea Nou se afl în A pe margine adnotarea: la

30 Roman, înpreun om. L2 1 1-12 Trotuan IVP 12 i^] i cu L^L^,

i^] i cuL^L^ 12-13 i ei cu toii] iar alii toi 13 la Brila

om.M\ de] iL^L*, la^ om. L, domnului suL^L* 14 la Petru

lui Petru L^L^LS i s'au rugat] rugându-se L^L^ 16 i le-au grit lor]

i le-au zisL^ zicându-le L*L^ 17 ertai] fii slobozi i ertai L^, gre-*

35 -fcleMi, oricând L^L* 16-17 le-au grit — fcut] Uu zis s fie în pace

i ertai de toate greealele lor câte au fcut 18 strigar om. L^L*,

strigar cu toii M^, Dup strigar ad. zicând 19 iar] iarL^LW,
ziser] i-au zis L* 20 veselie i bucurie M^M^ 21 su] lor A ^IVP, toi]

cu toiM2, i toi era bucuroi 20-21 c toi ca pe un printe al

40 su îl iubia i era toi bucuroi L^L*
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lui, c acum li se suprase de amestecturile ce se aâase
în ar i de rutatea acelor lei cumplii i fr suflet.

De moartea lui Alexandru Vod Cornea.

Petru Vod, dac i-au tocmit oastea bine la Brila, au

purces dinpreun cu toi boerii si, i dac au sosit la Galai, 5

s'au tbrât pre rmurile apei. Iar Alexandru Vod, prinzând

de veste, s'au gtit de grab cu oaste, de cât avea, i au
eit înaintea lui Petru Vod la Galai, ci nimica n'au folosit,

c prsindu-1 ai si toi au czut în mânule vrjmaului
su, lui Petru Vod, i de sârg au învat Petru Vod de 10

i-au tiat capul, dinpreun cu Ptraco carele se inea de

dânsul, într'o Miercuri, în luna lui Fevruarie.

Acest Alexandru Vod au domnit 2 luni i 3 sptmâni.

Când s au aezat Petru Vod la scaunul su, al doilea rând

1541 când au venit domn. Vleatul 7049, Fevruarie 19. 15

Petru Vod, dac au tiat capul lui Alexandru Vod
la Galai, cu toat puterea sa s'au pornit spre scaunul su,
spre Suceava; ci când au sosit la Bârlad, acolo mare osp
i cinste i-au fcut credincios i cinstit boiarinul su Huru

1 c] cci cci c A^, acum om. AL^L^L^M^, de atâta ameste- 20

cturiL^, aâase] fcuse L^L* 2 în] intr'aceast L^L*, fr de suflet

(suflete M3) A^M^ 3 De] Pentru M^M^ Titlul om.L\ iarUUL* îl mo-

dific astfel : Când au tiat Petru Vod ni t/e boeri la Galai 4 i- om. L^L*

5înpreunM^ cu toii ai si boeri L3L*M2 6 pre] la AL^, apei] Du-

nrii M^M2, Alexandru Vod Cornea 7 oast-fc A, de^] i om. A^L^, 25

cât] cât M\ avea] au avut L^, i] i-au 8 ci] dar A\ ci nimica —
p. 156, U mai apoi om.L 10 de sârg au învat] îndat au poroncitM^

lldepreunM^ careA^celVP 13 Acesta M^M^ numai 2 luni A, Dup
1541 sptmâni ad. în anul 7049 14-15 la scaunul — domn] întru (de A^)

a doao domnie la scaunul su A, om. titlul 16 d-tca teM^M^ 30

17 la Galai — pornit] au purces cu toat puterea sa 18 ci] i M,
când au sosit] sosind acolo om.M^ 19 i-au fcut se afl înM^
dup Bârlad din r. i8, cinstit i credincios M^, borarinul AM'-^ boer^nulM*
bo-ftrinul M^, Hu^' M Hura A
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vornicul. i purcezând de acolo au venit la târgul Romanului,
i de acolo cu mult bucurie nzuind au intrat în Suceava,
Fevruarie 19, Luni dup sfeti Theodor, în a doua sptmân
în postul cel mare, dinpreun cu Imbrea aga, i au ezut

5 în scaun.

Când au perit Mihul hatmanul i Trotuanul logoftul

i Crasne i Cozma.

Petru Vod, dac au sosit la Suceava i s'au aezat la

scaunul su, acolo au aflat în viclenie pre Mihul hatmanul
10 i pre Trotuanul logoftul i pre Crasne i pre Cozma, de

carii mult nevoe i pedeaps avusese Petru Yod în domnia
dintâi, pre carii, când au pribegit Petru Vod din ar, i-au

fost închis în cetatea Romanului având prepus de viclenie,

cum s'au i artat mai apoi adevrat c au fost vicleni, i
15 de aci îndat au învat de i-au prins i cu grele munci i-au

muncit i le-au tiat capetele.

învtur i certare.

lani socotii Dumneavoastr cum pltete Dumnezeu

1 i om. A, purcezând om. M\ de acolo purcezând A, la] prin M»
20 1-2 de acolo — intrat în] cu mult bucurie au nzuit de au mers la M'

3 sti A1M2 st-Kii Ml st-Ki M^, Theodor Tironi Tiodor Tiron M2, în a]

înna Mm^ 4 înpreun M^ cu om. M\ Imbre 6 perit] murit M^,

Trotuan 7 Dup Cozma ad. aflându-i Petru Vod vicUni 8 Du-

p Suceava M^AP ad. acolo, la^] acolo la 9 acolo] la Suceav M^M^,

25 pre] i pe A^ 8-9 Petru Vod — viclenie] Dac s'au aezat Petru Vod
la scaon Ia Suceav, aflat-au în vicleug 10 Trotuan M^, Dup
Cozma M ad. crora (cror cra M^) dac i-au aflat în viclenie (vi-

cI-kniM») le-au tet capetele 11 careM^, pedeps^P, ped-fcaps i
nevoe A-, avusese] au fost avut 14 cum] precum AS i^ om. M^M^,

30 au adevrat L2, Dup au fostA^ ad. cu adevrat, i^ om.U 15 de

aci om. yp, au învat — prins i] prinzându-i 16 i] mai apoi AL,

capetele] i capetele AL^ 17 L om. titlul 18 lani] laL^L*, socotii]

socotete A^L, Dumneavoastr om. AL
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celora ce fac ru ! Acetia, fiind lei slbateci i lupi încruntai,

mult pedeaps au fcut lui Petru Vod în domnia dintâi.

Mai apoi, stâmprându-i mânia inimilor sale asupra lui

tefan Vod, neavând nici o vin cu rea moarte l-au omorât,

cum s'au pomenit mai sus la domnia lui tefan Vod. Iat 5

dar dup fapta lor cea rea curând vreme le trimise Dum-
nezeu osând asupr, de luar i ei plat cu sabia ca i
tefan Vod!

Intr'aceiai zi Petru Vod au pus pre Petre, feciorul lui

Vartic, hatman i pârclab de Suceava. 10

Când au venit Elena, doamna lui Petru Vod, i cu fiii si
din ara ungureasc. Vleatul 7049, Mai 25.

Dac s'au aezat al doilea rând Petru Vod la domnie,

trimis-au de i-au adus pre doamn-sa pre Elena, i pre fiii

si pre Ilia i pre tefan, i pre fiic-sa Roxanda de la 15

Ciceu, i sosind la Suceava, Mai 25, le-au eit Petru Vod
înainte 3 mile. Acolo mult bucurie i veselie era la adunarea

lor, c pre cât jale era când se desprise de la Ciceu, de

se dusese Petru Vod la arigrad, mai mult bucurie i ve-

selie era acum la împreunarea lor. 20

2 pedeps suprare A\ mult pedeaps] multe suprri
3 Mai om. L^L^, mânia inimilor sale] inemile 6 dar om. L^L^L*,

dup] c dup AS curând vreme] curând L^L* 7 osânda osind
plat] osând i plat L^L*, sabie M^M^ sabi^A^M^, cu sabia] de la

Petru VodL2 9 Intr'aceiai] Intr'aceasta i intr'aceiai AL^L^ i 2h

într'aceia L^L*, au pus Petru VodL2, Petr-fcM^JVP 12 Data om. K
11-12 Când — Mai 25] Când s'au aezat Petru Vod la domnie a doua oar

1540 (al doilea rând L^) 7048L2L3L* om.Um 13 Dac] Intru acesta (Iar
într'acesta M') an dacAM^, al doilea rând om. M^, la domnia -
rii L^, la domnia rii Petru VodL^L* 14 au trimis M^, doamna 30

sa M^M^, pre2 om. L^M^ pre Eienna doamn-sa L* 15 pre^ om. L^,

pre^ om. L^L*, Ruxanda M^M^, pre Ilia — Roxanda om. 16 Ciceu]

cetatea Ciceului din ara ungureasc M^, eitu-Uu M^ 17 mile] mile

de loc i veselie 0771. M, era] era acmu era tuturor L^, adunarea]
înpreunarea 18 lor om.U, j-kleM^ 19 la arigrad Petru Vo- 35

d L^L* 20 acum] apoi M^M^ om. U 18-20 c pre cât — împreunarea
lor om. IMJM.^
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Deci, dac se aezar cu toii la scaun, nu uit Petru

Vod datoria sa, cu care mai nainte pre toi îngrdia, ce ca
un pstoriu bun grijia de oile sale cele perite, ca s le afle;

trimise soli la craiul leesc de-i cerea robii si, ceia ce-i

5 luase Tarnovskii hatmanul cu oaste când venise la Hotin,

ce nimica n'au folosit, c nici cu o isprav nu s'au întors solii.

Iar dac s'au aezat Petru Vod la domnie, nimica de

alt nu-i era grij, numai cu toat casa sa a petrece în os-

pee i în dezmierdciuni.

10 Aceste poveti, ce spun de Petru Vod Rare c au
lsat scaunul i au pribegit preste muni la ara ungureasc,
i de multe nevoi ce au petrecut acolo, i cum s'au dus de

acolo la arigrad, mai apoi iar cum au dobândit domnia
la moia sa la Moldova, cronicariul cel (latinesc) de acestea

15 foarte pre scurt scrie, c poate fi c n'au tiut de toate;

iar letopiseul cest moldovenesc deajuns i dechis toate

pre rând le însemneaz, carele toate, dac le-am luat sama,

le-am socotit c sânt adevere, i deci toate le-am chizmit i
le-am tocmit care-i la locurile sale.

20 1 Deci] Iar se aez L^L* s'au aezat L^L^, nu om. M 2 mai
inteM^ mai nteM3 om. L2, îi îngrdia A2L2L3 3 grija L^L^L* 4 tri-

mis-au sol M^M2 solii si A^, de-i] de L^L*, si om. A^L^L*, ceia]

ceiL^L* om.M^ 5 când vinise cu oastea 6 folosit] isprvit

nice c'o cu nici o L^, nu om. A^LS solii si înapoi A^, c s'au întors

25 solii fr de nici o isprav A^M^ 7 Petru Vod dac s'au azat înc.

la] în \P 8 nu-i era grij] nu grijia ce casa lui petrecea M*
10 Aceast poveste L^L^L*, ce spune L^L* ce scriu 11 prebegitM^

preste] spre L^ preste muni o?n. M^, la] înMW 12-13 s'au dus de

acolo] au mersM^ 13 mai apoi — domnia] apoi domnia cum au do-

30 bândit-o L^L* 13-14 mai apoi — Moldova] i cum au eit cu a doa

domnie în Moldova M^ 14 la moiile sale M^M^ la scaunul su L, cel

om. AM-M^ (latinesc) leesc în toate mss, de acestea] de aceste po-

veti AL^ de povestea aceasta aceast poveste L^L* 15 o scrie L-,

foarte scrie pre scurt L^L*, c^ o?n. A^M^, de] di A^ 16 cest] acest

35 celM2 17 le^ om.M^, însemneaz] scrie L^L*, carele toate] careL^L*,

le-au luatAL^LW 18 le-au socotit AL^L^L*, c sânt] a fi A2L3L*M3, ade-

V'kreM^ adevrate A2L2L3L*MiM2 toate adeverite AS d-kciiMiM2 o?n. ALM»,
toate om. AL, le-am chizmit i] Ham chibzuit iM^ om. ALM^ 19 le-au

tocmit A, carele A care M^ o?n. M^ 18-19 i deci — locurile sale] i
40 toate la locurile sale le-am tocmit L^L*
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Al patrulea râzboiu ce-au avut Petru Vod cu Ungurii.

1541 Vâleatul 7049, Iunie 8.

Clcând Ungurii prieteugul ce avea cu Petru Vod, dac
s'au aezat al doilea rând venit-au hochim împrtesc de la

Suleiman sultan la Petru Vod, ca s mearg asupra Ungu- 5

rilor i s prinz pre Mailat, voevodul Ardealului, i i-au

trimis într'ajutor pre Cuciuc Balibeg cu oaste turceasc, aij-

derea i pre Radul Vod cu Muntenii.

Vrând Petru Vod ca s împle voia stpân-su împ-
1541 râtului, în anii 7049, Iunie 8 s'au pornit cu toat puterea sa lo

de au trecut pre Oituz la Ardeal, dinpreun i Radul Vod
cu Muntenii i Cuciuc Balibeg cu Turcii. i mergând cu toii

asupra lui Mailat, domnul Ardealului, înc n'au ajuns la F-
gra, acolo i-au tâmpinat i Mailat, domnul Ardealului, cu

oaste ungureasc, i dând rzboiu vitejate de îmbe prile, 15

Iunie 20, pierdu Mailat rzboiul, i pre dânsul înc l-au prins

2 M-kcAua Iunie MS 8] 2 M^M^ 1-2 AI patrulea — Iunie 8] Rzboiul

ce-au avut Petru Vod cu Ungurii Când s'au btut Petru Vod cu

Maelat voevodul Ardealului în ara ungureasc cu Ungurii. Vleatul

7049, Iunie 8 AL^L^L* om. 3 Intr'acesta an Ungurii clcând M^ ce-1 20

avea 4 rând] rând la domnie rând la Moldova domn L^L*, al

doilea rând] la domnie al domnie (sic) M^ 5 sultan] înpratul L^L*,

sultan SuleimanAMW sultan Suleiman înpratul TurcescL^ 6 Mae-
lat A'^UUM^ 7 ChiuciucU Cuciu L^M^M^ Ciubali M^, Belibeg Bali be-

iu A beiu UM^ bei L^L^ 7-8 aijderea om. M^ 8 Dup Vod ad. dom- 25

nul muntenesc 9 i vrând M^ ca om. M^, umple LM^ plineasc M-^

voia] poroncaM^ stpânu-su A^M^ 9-10 stpân-su împratului]

domnu-su înpratului stpânului su L^L^L* înprieiM^ 10 Bata

om.L^L^L*M\ s'au pornit] au purces M^, puterea] oastea M» 11 în-

preunLS i] cu A^ 12 Chiuciuc A^ Cuciu L^M^M^ Ciubali M^, Bali- 30

beg] beiAL^L^M^ 11-12 dinpreun — Turcii om.L^, de au trecut —
Turcii] denpreun i cu Radul Vod cu Muntenii, i au ti'ecut pre Oituz

la Ardeal înpreun i cu Cuciu bei (Cuciuc beiuL*) cu Turcii L^L* în-

preun cu Radul Vod cu Muntenii i cu Ciubali beiu cu Turcii i au
trecut pre Oituz la Ardeal M^ 13 domnul] voevodul A^ voevod L^, înc] 35

i înc M3 14 întâmpinat M^M^ ajuns L^, domnul] voevodul A^L^, Ar-

dealului om. M^, domnul Ardealului Mailat M^, Dup Ardealului ad. în-

timpinându-i 15 de (despre A2L3L*M2) amândoao AL^L^M^ 16 Iunie

8 Iulie 20 AL^L^L*, în U Iulie 20 se afl dup rzboiul, dânsul] însul A^,

înc om. A^, înc-1 prinse A\ pierdut-au rzboiul Ungurii i pre Maelat 40

l-au prins M^
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viu Petru Vod, i l-au ferecat în obezi, i de aci l-au trimis

la Suliiman, împratul turcesc. Iar Petru Vod, prdând ara
i arzând i mult prad fcând, s'au întors înapoi fr nici

o sminteal.

5 A cincea oar când au prdat Petru Vod ara ungureasc.

Vieatul 7050, Septemvrie 12. 1542

Dup ce au prins Petru Vod pre Mailat, voevodul Ar-
dealului, i l-au ferecat în obezi, de l-au trimis la împratul,
al doilea rând, în anii 7050, Septemvrie 12, de iznoav au

10 venit carte de la împratul Suleiman sultan la Petru Vod,
ca s mearg s prade în ara ungureasc, pentru mult
neîngduin i amestecturi ce se aâa. i umplând Petru

Vod zisa împratului ca s fie deplin, alta pentru c i el

avea scârb mare pre Unguri, pentru multe nevoi ce-i f-
15 cuse înc când era la Ciceu, de nu-i era volnic cu nimica,

mai apoi i prieteugul ce avea împreun îl clcase, rdica-

tu-s'au cu toat puterea sa i au trecut la ara ungureasc,

de au prdat i au ars pân la Cetatea de Balt. Acolo

1 l-au ferecai] ferecându-lL* l-au bgat M^, de aci om. L^M^, Dup
20 trimis A ad. Petru Vod 2 la sultan Suliman M^, Suliiman om. L^,

Suliiman— turcesc] înprieM^, Iar] i a-fc M^, ara om. 2-3 i ar-

zând ara L*, ara i — fcând] i arzind în ara ungureasc 3 pra-

d] pagub L*L^ fr de AM^ 5-6 Când au prdat Petru Vod al doi-

lea rând (a doao oar L^L*) ara ungureasc. 7050, Septemvrie 12 AL^L^L*,

25 Titlul om. L^M^ 7 voevodul] domnul A^ 8 l-au^ om. L^, în obezi om. L^,

de] i L^M^M^ om. i l-au ferecat — împratul] i l-au trimis în obezi

la sultan Suleiman 9 rând om. M^M^, în anul M^, al doilea rând

în anii] la al doile an în M^ al doilea — Septemvrie 12] în al doilea

anAL^L^L*, de iznoav] iar 10 carte] hochim M^, sultan om. L^,

30 sultan Suleiman A^M^M^ 9-10 de iznoav — sullan] i-au (auL*) tri-

mis înpratul carte L^L* 11 ca om. M^, s prade de iznoav A^L^L^

de iznoav s prade A^, în] la L^L^ om. AL^L^M'-', Dup ungureasc L'-^

ad. s prade 11-12 multe neîngduine AL^L^L* multe neîngduin-K
12 împlândA^M^M^ 13 pentru om. M^, pentru c om. L^L^L* 14 avu-

35 sese L^L*, mare om. L^, pre] spre AL^L^ despre L^L* 12-14 i umplând—
scârb mare] i plinind poronca înpriei avea i Petru Vod mare
scârb 15 când — Ciceu] de când era închis în cetate Ciceului

1 6 prieteugul lui A^, împreun] ia mijloc U om. M^, îi] înc-1 17 i]

de AS trecut] intrat IS de au ars i au prdat L^LWM^ la ce-

40 taate la Balt M^M^
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au ezut 6 zile, i mult pagub fcând, s'au întors pre la Bis-

tria fr de nici o sminteal, i trecând muntele au eit la

Câmpul Lung, i s'au pogorât la Bae, i de aci cu mare laud
s'au dus la scaunul su la Suceava.

Cronicariul cel (latinesc) de aceast prad, ce au fcut 5

Petru Vod al cincilea rând la ara ungureasc, nimica nu
scrie, c poate s fie c, dac'au mers Petru Vod, nici un
rzboiu cu nimenea n'au fcut, c n'au fost cine s-i stea

împotriv, ci au prdat ara i s'au întors
;
pentru aceia n'au

însemnat cronicariul cel (latinesc). Iar letopiseul cest mol- 10

dovenesc arat adevrat cum au mers i al cincilea rând

Petru Vod la Unguri, de i-au prdat i i-au ars, îns rz-
boiu cu nimenea n'au fcut. Pentru aceia noi n'am lsat nici

aceasta s nu pomenim.
Iar dac s'au întors Petru Vod din ara ungureasc, 15

într'aceia laud au svârit mnstirea Pobrata, care era zi-

dit de dânsul, i o au sfinit. Aijderea i mnstirea de Râca
au început, i Dobrovul au istovit, i la Cpriana mnstire

1 6 zile au ezut L^, fcând] fcând râi ungureti 2 de

om. L^L^, la] prin 3 de aci om. L^L^M^ 3-4 s'au dus cu mare 20

laud L^L^L* 4 su] lui 5 cel om. M^M^, <latinesc> leesc în

toate mss, aceasta 6 al cincilea — ungureasc om. 7 s fie]

fi AL, c^] cum M^, dac'au] de-au i (i om. A^) AL, Dup Vod ad.

în ara ungureasc, nici] i niciM^ 7-8 cu nimenea nici un rz-
boiu L^L* 8 n'au fcut] neavând cu nime c] pentru c M^, fost] 25

avut L^ cine s-i stea] cine-i sta L^L^M^ nim-k s-i (nimin-fe ca s-i A2)

stea cineva A 9 ci] cL^, ara om.M^, s'au întors cu paceM^ 10

semnat L^LS cel om. L^M^P, (lalinesc) leesc în toate mss, cest]

celM^M^ acel L^ nostru L2 om. 9-10 pentru aceia cronicariul cel le-

esc nimica n'au însemnat L^ 10-11 moldovenesc om. L2 11 cu adev- 30

rat AL, i al cincilea rând om. M^, cum i al cincilea rând au mers L^L*

12 Dup Unguri iVP ad. cum scrie mai sus, i-au^] auAL^L^L^M^ i-au"]

au AL^L^L*, îns] iarA^ 12-13 îns rzboiu cu nimenea] i cu nime
nici un rzboiu 13 fcut] avutA^M^ 13-14 nici aceasta] aicea

ca A^, Pentru — pomenim] Deci i noi n'am tricut nici aceasta fr pomi- 35

nireM^ 15 se întoarse AL^L^L*, din] de laAL 16 svârit] sfârit A^L
16-17 de la dânsul zidit 17 i o au sfinit] i o au svârit-o (sfâri-

t-o UU) AUU om. UU, de2] din Ai om. A'-^L*, Râcica M^M^ 18 au

început] s'au apucatAPM^ s'au apucat a o zidiM^, i^] dinAL^L^L* mns-
tirea M^M^, DobrovA^ au^] l-au L^ s'au înc au A, istovit] svâr- 40

it AL, i2] de AL^L^L*, mnstirea Cpriana mnstirea ChiprianaM^

33258 11
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au lucrat. înc i alte lucruri bune multe se afl fcute de

dânsul, cumu-i la mitropolia de Roman, i la mitropolia de

Suceava, i la mnstirea de Bistri, i biserici de piatr
în Hârlu i în Bae, i alte multe se afl în ar fcute de

5 dânsul.

Cu adevrat era fecior lui tefan Vod celui Bun, c
întru tot semna ttâne-su, c la rzboae îi mergea cu

noroc c tot izbândea, lucruri bune fcea, ara i moia sa

ca un pstor bun o socotia, judecata pre direptate o fcea.

10 Amintrelea de stat era om cuvios, i la toate lucrurile în-

drzne i la cuvânt gata, de-1 cunotea toi c-i harnic s
domneasc ara.

In anul 7052, Mai 15, au purces Ilia Vod, feciorul lui 1544

Petru Vod, la arigrad.

15 De moartea lui Petru Vod Rare. Vleatul 7054, Septemvrie <2>. 1546

Petru Vod, fiind btrân de zile i czând în boal grea,

au pltit datoria sa, ce-au fost datoriu lumii, i s'au svârit
la anul 7054, Septemvrie 2, Vineri la miaz noapte, i cu cinste 1546

1 multe lucruri bune 2 cum este AS la*] la mitropolitul M^M^
20 mitropolitul Ia la mitropolia de Roman i la om. L^L*, de^] den L*

3 mnstire M\ mnstire Bistriii 4în2]laL3L*, BaAL^MS i^]

înc iL^L* i înc i AL\ altele alte] alte lucruri bune AL, i
multe L^L*, in'M} multe se afl dup fcute, fcute în arM^ 4-5 de

dânsul fcute A^, se afl — dânsul] au fcut 6 Cu] i cu M^, celui]

25 cel A>L 7 tot] toate A\ rzboe A^ rzboiu L^L^L^M^ 8 au izbân-

dit M^, lucruri] i multe lucruri M^, bune] bune i dumnezeeti apu-

case (se apuca M^) de M, sa om. L^L^L^M 9 pstor bun] printe M\
oVom. L^L*, judecat A, pre] cuM^ o^om. AL^L* 10 Aimintrelea A*

AlminteriL* larM^, de stat] la sfatM^ om.L^ 11 gata] gata a da

30 rspuns om. M^M^, c e L* c este AL^L* c era M^M^, harnic]

harnic i destonicM^M^ 13 In anul 7052 om. AL, în (om. L^) luna lui

Mai în 15 zile AL^L^L^ în 15 zile a lui Mai M», feciorul] sm^Ll 15

Pentru M^M^, De moartea — Vod] Când au murit Petru Vod AL^
Rare om. AL^L^L*, Vleatul 7054 om. M^, Septemvrie <2>] Septem-

35 vrie AM^M^ celelalte mss om., Titlul om.L^ 17 sa] lui L^, svârit]

sfârit L^L^L* 18 la anul în vleatul M^M^ în ai LS la anul 7054

om. AL^L^L*, Septemvrie 2 L^M^M^ Septemvrie ^M^ celelalte mss om.^ la

miezul nopii A*
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l-au îngropat în mnstire în Pobrata, ce-i fcut de dânsul,

cu mult jale i plângere ca dup un printe al su, carele

n'au fost mai jos de cât alii, ci au lit hotarul rii ; c pre

Scui de multe ori i-au ars i i-au prdat, i luându-le cet-

ile i oraele supt puterea sa i-au supus, i atâta groaz le 5

dedese, c la vremea norocului celui prost, ce era i pribeag

la dânii i se scpase de domnie, i dup ce s'au dus la

Turci lsându-i doamna sa i coconii în Ciceu i avuia
toat, necum s se bage s-i jcuiasc, ce înc i-au pzit i
i-au socotit pân la venirea lui al doilea rând; aijderea i 10

cu Leii de multe ori s'au btut i Pocutia le-au fost luat.

Mai apoi, dup atâta trud a sa, cretinete în ara sa s'au

svârit, dup ce s'au umplut domniei lui, cei dintâi i cei

de apoi, <18> ani.

De domnia lui ilia Vod, feciorul lui Petru Vod Rare, carele 15

1546 mai apoi s'au turcit. Vleatul 7054, Septemvrie 3.

Pre urma lui Petru Vod Rare cu dragoste rdicar
boerii cu toat ara pre Ilia, fîiu-su cel mai mare, la domnie,

1 mânslirea Pobrata AiL2L*M3, ce esle A^L^L^L^M^ cea L\ fcut]
zidit 2 j-iîle MVjMle M^ plângere] plângere despre toi su] 20

lor A^^P 3 ci] ce A^L^M^ 4 i-au prdat i i-au ars L 5 sa] lui A^
5-6 le-au dat^NP le-au fost dat L^L* 6 c] cât ]\P, vremea norocului

celui prost] vreme de primejdie 7 i se scpase de domnie] i-si

pierduse domnia AP, ce] aceia A^ se dusese AL 8 lsând pre doamn-
saAS i doamna L2, sa om. AP, i^] cu AL^ i cu L^AP, i»] i cu L^L*, 25

avuia lui L\ i avuia în Ciceu AL 8-9 i avuia toat] cu toat avk-

TA. atunci Ungurii AP 9 toat om. AL, jefuiasc A^ 10 lui] sa A»

11 le-au] înc le-au AL^L^L* 12 Iar mai apoi jVP, atâta] aceasta M»
mult cretinete] cretinete în cinste iM^ 13 svârit] sfârit L,

ce s'au umplut] ce s'au umplut anii L^L* ce-au plinit AP, domnia luiM^AP 30

domniei saleM^, lui] lui de totLiL'*. cei^] i aceiL^ cea M^AP, cei»]

acei A» ceaM» 14 de apoi] de pe urmL^ de a doa AP, <J8> ani] 38

ani AAPAP loc alb în celelalte mss 15 De om. Rare om. M 16 V-
1546 leatul 7055 Septemvrie A ojn. AP 15-16 De domnia — Septemvrie 3] Când
1548 au pus boerii (boerii rii L») domn pe Ilia, feciorul lui Petru Vod. 7056 35

April 7 L^L^L* om. L^ 18 cu] i L, ficiorul su L^L*, boerii — domnie]

la domnie pre Ilie (Vod ad. AI-) fiiu-su cel mai mare boerii cu toat
araAPM» 17-18 Pre urma — domnie] Intr'acesta an, dup moartea
lui Petru Vod Rare, toat ara cu dragoste au rdicat domn pre Ilia

A^od, feciorul cel mai mare a lui Petru A'od AP 40
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Sâmbt, Septemvrie 3, c i firea i faa îl luda s fie blând,

milostiv i aeztoriu, gândindu-se c va semna ttâne-su.
Ci ndejdea pre toi i-au amgit, c dinafar se vedea pom
înflorit, iar dinluntru lac împuit, c având lâng sine

5 sfetnici tineri turci, cu carii ziua petrecea i se dezmierda,

iar noaptea cu turcoae curvind, din obiceele cretineti s'au

deprtat ; în vedere se arta cretin, iar noaptea în slobozie

mahmeteasc se dedese. i atâta se clcase legea cretineasc,
cât de-i vrea crua Dumnezeu mult, pre toi îi vrea duce din

10 lumin la întunerec. Ci Dumnezeu în zilele lui atâta certare

lsase, c i copacii i pomii i viile secase de geruri mari.

i în domnia lui, în anul 7056, Aprilie 7, Sâmbt dup 1548

Pati, au tiat capul lui Vartic hatmanul în târg în Hui, i
l-au dus de l-au îngropat în mnstire în Pobrata.

15 Mai apoi, între multe frdelegi ce fcea Ilia Vod,
umplându-1 satana de învtura lui, au lsat domnia la

mâna frine-su, lui tefan Vod, i a mâne-sa, în anii 7059 1551

Mai 1, i el s'au dus la împratul Suleiman, de au priimit

legea lui Mahmet, lepdându-se de Hristos, gândindu-se c
20 va dobândi cinste mare de la împratul. Ci mai apoi ru

1 întru o SimbtM^, 3] loc alb înlA^, s fie] a fiM^ 2 gân-

dindu-se] socotind 2-3 gândindu-se — ndejdea] nedejduind boerii

i ara c va urma ttâne-su, care nedejde 3 ndejdea] nu era

nici o ndejde L^L^L*, c] c Ilia Vod 4 lac împuit] putred L'L^L*

25 5 i om. 5-6 i se — noaptea] iar noaptea se dezmierda 6 iar

om. L^L*, turcoe MMurcoaice A^, obicee M^M^ obiceiurile 7 slobo-

zia L -zenie AM^ 8 mahmeticeasc L -tentasc A^, dedese] desfrâ-

nase 9 mult] mult întru acea desfrânareM^ om. M^, Dumnezeu
crua mult L^L^ Dumnezeu mult crua 10 la] întru L^L* 10-11 în

30 zilele — secase] n'au lsat nrodul su întru peirea netiinii i necuno-
tinii dumnezeeti. i într'acel an a domniei lui fcutu-s'au erni grele

i geruri mari, cât i viele i pomii au secat 12 i în domnia lui]

iar la al doile an a domniei sale '^^OSTM^M^, în anul 7056, Aprilie 7 1549

om. L^L^LS xn A. data se afl dup Pobrata din r. H 13 Pate L^L^L*,

35 au tiat] Ilia Vod au tiat 14 în mnstire în] în mnstirea
în M2 la Ml 15 Mai apoi] i M^, frdelegi A^L^L^L^Ms 16 lui] sa M^,

la] pre M^ 15-17 lsat-au domnia i ara pre sama frâine-su M^
17 fraine-suA2, mâni-sa A^L'L^L^M^ 18 i] iar M^, împratul] sul-

tan M^M^ 19 Mehmet M^ Moameth A Mahamet L\ gândindu-se] soco-

40 tindM^ gândinduse — jo. 165,12 mai sus om. L 20 împratul] TurcM^
Ci] larM^
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s'au înelat, c dup ce s'au turcit, apucându-1 i îndulcindu-1

cu bine l-au pus pa la Dârstor, puindu-i numele Mahmet.
Nici într'acea boerie, ce-i dedese împratul, n'au trit mult
vreme i îndelungat, ce dup 2 ani, pohlibuindu-1 muli
din neprietenii lui cu multe cuvinte rele ctre împratul, 5

au czut la închisoare, c au trimis împratul de l-au legat

i i-au luat toat avuia, i de aci l-au trimis peste mare
la Brusa, de l-au închis. Mai apoi de inim rea curând
vreme au murit, i ru i-au dat sufletul su în mâinile dia-

volului în legea turceasc. 10

Acest Ilia Vod au domnit la Moldova 4 ani i 8 luni,

i de aci s'au turcit, cum am scris mai sus.

De domnia lui tefni Vod, feciorul lui Petru Vod, fratele

1551 lui Ilia Vod. Yleatul 7059, Iunie 15.

Dup ce au prsit Ilia Vod i legea i ara, lcuitorii 15

rii se sftuir i puser la domnie pre tefan Vod, feciorul

1551 lui Petru Vod, fratele lui Ilia Vod, în anii 7059, Iunie 15,

1 dup ce] dacM^ dup ce s'au turcit] d-fcca au priimit legea

lui Mahmet M^M^ 2 pase puindu-i numele] nume puindu-i i
numele i-au pus numele i-au pus turcete M^M^, Mehmet 3 Nici] 20

Deci nice M^ într aceia boerie] cinste 4 i îndelungat om. M^,

pohlibuindu-1] înbucându-I A clevetindu-1 5 din neprietenii] nepriw-

tini aM^ 6 închisori 7 avuia] averea 8 Mai apoi] undeM^
curând] peste mult A^ 8 ru om.M^, su om. M^ mânule M^M^
mânaM^ 11 la] în M^ ani 4 i luni 8 M^ 12 cum] duprecum A^ 25

precum M^, am scris] am zisM^ s'au pominitM^ 13 De] Pentru M^M^
om. UL'M\ tefan Vod AUUL*, feciorul lui] sm.MW, feciorul lui Pe-

tru Vod om. L^L*, in M^ se afl dup Ilia Vod din r.U 14 Dup Vod
ad. mai mic, Iunie] A\'kcA^d lunia M^ Iulie L^M^, Bata om. 15 Dup
ce] DacM^, i (ow.A\) ara i legea A, lcuitorii] iar lcuitorii M^ iar 30

boerii i lcuitorii A 16 la domnie] domnAL^L^ 15-16 i legea— dom-

nie] ara i domnia înpreun i legea cea printeasc, atunci, într'acelai

1551 an 7059, luhe 15, boerii i ara s'au sftuit i i-au rdicat domn M^
16-17 feciorul lui] suk M^M^. fratele lui Ilia Vod, feciorul cel (cel om. L^)

mai mic (mare L^) al lui Petru Vod L 17 Petru Vod Rare M^M^, 35

fratele—Vod om. AM^ Iunie] Iulie L\ în anii 7059, Iunie 15 om. L^L^L^M
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gândindu-se c de n'au semnat lui Petru Vod cel dintâiu,

doar va face datoria i obiceiul prinilor acesta. De care
lucru i el s'au apucat cu osârdie i spre toi plecat, milostiv

i nevoitoriu spre lucruri bune; bisericilor s'au artat cu

5 dumnezeire mare, ca s poat stinge numele cel ru a fr-
ine-su, i ca s nu se vaz c-i ceva rsrit de la pravo-
slavie. Toi ereticii vrea în ara sa, au s-i întoarc s fie la

o lege, au din ar s ias. Pre Armeni, pre unii de bun
voe cu giuruine împlându-i, pre alii cu sila i-au botezat i

10 i-au întors spre pravoslavie
;
muli din ar au eit la Turci

i la Lei i printr'alte ri, vrând s-i ie legea sa. Cu
acestea vrând tefan Vod s astupe vinele frine-su, de

lucruri ce fcuse, cu nevoin silia, iar ce cerea pravoslavia

i legea cretineasc nu inea, c mai apoi nu numai lcomie
15 i asupreal fcea, ce i curvie nespus era într'însul. Nu

rbda de mueri cu brbai, nu era fecioarele nebatjocorite,

1 gândindu-se] nedjduindu-se deom.M^, cel dintâiu] cel mai
de întâi cel denti al su fecior L^L* feciorul cel mai mare M^ cel

20 mai dintâi lui Petru VodL^ 2 obiceiul i datoria L^L^L*, prinilor]

printesc M^ acesta] acesta tefan Vod feciorul cest mai mic
mL^L^L* acesta se afl dup face, de care] carele L 2-3 de care —
osârdie] unde i el cu osârdie s'au apucat 3 cu osârdie de dom-
nie L, i spre] ctre M^, plecat] blând i A, milostiv] milostiv blând M'

25 4 Bisericii se arta L 6 se om. L^, c-i] cui L*L^ c este ceva

ceva c este A^ cineva c-i L^, s nu se vaz — rsrit] s nu se arate

ceva abtut 7 Toi] i pre toi M^, din ara sa vrea A^M', au
om. L^M^, la om. A 7-8 s fie la o lege] ori s fie la lige pravoslav-

nic 8 au] sau M^, s ias din ar A^, de] dinA^cuL^ 9 giu-

30 ruin-K M juruin fgduine A^L^L^L*, i-au] au A^ 11 printr'alt

ar L3, sa] lor A^M^ 12 astupe] acopere M^, vinele] faptele k.'^UUUM.^

12-13 de lucruri ce fcuse om. L^L'L*, de lucruri — silia om. 13 lu-

crurile lucruri spurcate M^, ce fciaA^, cu] la acestea cuM^ se

silia M^, ce ckre A^ pravoslavie 14 inea] fcea L^L*, lco-
35 mi^AiL^L^MW -miraA2 15 asupr-klele M^M'^ fcea] ce fcea L'L^MS

ce om. L2, curvia cea nespus A^ curvii nespuse U 13-15 ce cerea —
într'însul] de cele ce se cad praviei, adic legii cretineti, deprtat era,

cum s'au artat mai apoi cu lcomii i asuprele, i curvie nestâmprat
era întru el 16 rbda] se rbda se stura L^L^L*, mueri] fe-

40 meiM^. nebatjocurite AL^L^M^, nu era — p. 167, 2 frine-su] nu r-
mânea fete fecioare neruinate, nice giupânesele boerilor si nebatgioco-

rite, i mai apoi de vrea domni mult, nu vrea fi ca s nu ia urma fr-

ine-su, lui Ilia Vod
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nu jupânesele boerilor si neasuprile. Mai apoi, de-i vrea fi

a domni mult, nu vrea putea fi s nu urmeze frine-su.

De moartea lui tefni Vod, feciorul lui Petru Vod Rare,

1552 fratele lui Ilia Vod. Vleatul 7060, Septemvrie.

Petrecând aceste nevoi rele boerii i lcuitorii rii despre 5

domnu-su tefan Vod, n'au mai putut suferi frdelegile

i rutile lui, ce întâiu s'au sftuit cu tain, ce vor face ca

s se poat curi de dânsul, i sftuindu-se aciiai aflar

sfat ca s ajung de sârg la boerii cei pribegi, carii era in

ara leasc eii de multe nevoi. Deci, dac au avut tire i lo

rspuns de la dânii, cum ei vor veni fr zbav, noaptea

cu toii s au rdicat, la uora la pod, i au tiat aele cor-

tului asupra lui tefan Vod, i cu multe rane ptrunzându-1

1552 au murit în anul 7060, Septemvrie, dup ce au domnit 2 ani

i 4 luni. 15

Certare i învtur.

Muli vor s zic cum au fost boerii i capetele vicleni,

1 nu] nici A^L^L^L*, de-i] de M2 2 mult a domni L, nu^] nu-1

om. L^L*, urmeze obicina L 3 De] Pentru M^M^, tefan AM^ feciorul

lui] sn-K Ml, Rare om. A^M^ 4 lui] Iu M\ fratele lui] brat M^, fratele 20

lui Ilia Vod om. M^, Dup Ilia Vod A aci care au perit la uora
3-4 De moartea — Septemvrie] Când au omorât pre lefan Vod boerii

(boerii pre tefan VodL'') supt cort la pod la uora (la uora la podL^)

7060, Septemvrie 4 L^L^L* om.U 5 rele] multe 6 domnul lorM^,

frdelegile] fromenia 7 Dup sftuit M- ad. cu toii 8 aci- 25

iai] aceia L^L* 8-9 aciiai — sfat] au alesM^ 9 de sârg] de grabA^,
boerii cei om.L 11 Dup zbav ad. în parantez: (cu cine ar

alege s le fie domn dintre dânii), noaptea] îndat acet-t noaptea
12 la pod la uora M^M^ la podul de la uora A^ 13 i] i acolo M'
14 au murit] l-au omorât M^, Septemvrie om. Data om. AL^L^L*, 30

dup ce] Acest tefan Vod L^L^L* 15 Titlul om.L 17 ficleni A2,

au fost— vicleni] la aceast fapt, ce însemnm mai sus. s fie fost boarii

vicUni
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de au omorât pre cel mai mare; ce pre cel mare Dumnezeu
l-au lsat, i giudeul su cel ceresc lui pre pmânt l-au dat

;

cum iubete s vaz pre Dumnezeu judectoriu blând în

ceriu, aa s se arate blând i el alor si, i cum nu sufere

5 Dumnezeu stâmbtatea, aa i el s nu fac altuia. Carele

poate s fie om ca acela, s-i vaz muerea sa silit i bat-

jocurit i s sufere? Carele nu va suspina, vzând c fiica sa,

fecioar din sânul su ce o au cruat, s o ia i s-i râz
de dânsa? Carele mai apoi slujitor i boiarin va priimi s-i

10 ia femeia spre pofta sa cea nestâmprat i nu-i va gândi

ru ? Ce vom putea da vin celuia ce nu poate suferi amarul
inimii sale? C nu el, ci Dumnezeu semeete pre unii ca

aceia, s fie împltori i certtori de pcat ca acela! Ce nu
ei de la sine, ci Dumnezeu au trimis lui sfârenie, ca s nu

15 se mai adaog pcatul ! C cei buni vedem c au sfârit bun

1 mare] mare a lor ce] c AL^L^L*, ce pre cel mare Dumnezeu]
iar eu rspunz la aceasta c Dumnezeu pre cel mai mareM^ 2 i]

laM^M^, judeul A2, su om. giudeul — ceresc] judecata lui cereas-

c L^, lui] al suM^ om. A^, i-au dat (dat-o L2)AL2 3 cum] i pre-

20 cum iubete el NP, pre Dumnezeu om. A, iubete Dumnezeu s
vazL^L^L*, un giudectoriu M^M^ 3-4 judectoriu — ceriu] în ceriu

giudectoriu blând faptelor lui 3-9 I?î dreptul acestor rânduri se afl
în L^L^L^ urmtoarea not marginal : Domn se chiam cel ce domnete
cu dreptate i dup legi (legeL^) i toate lucrurile lui le chibzuete spre

25 folosul optii (obtii L^), iar care face înpotriv nu este domn ci tiran,

precum zice Arislotel 4 blând om. L^M^, în L^L^L* blând se afl dup
alor si, i el] i el pre pmânt A, alor si] la ai si A^ la alor si L^L*

acelora ai si A^ celor ce sint supt stpânia sa 5 aa om. M^M^,
CareL*L5 Deci careM^ 6 s-i] sL, sa om. M^JVP 7 c] preM'»

30 om. M^, c fiica sa om. AL 8 fecioara sa AL, cruat-o AL^L*, s o

ia oari cine 9 Carele mai apoi] i care M^ i] sau om. L^ boe-

r-kn MS slujitor — priimi] boiarin slujitoriu va priimi L*L^ va priimi slu-

jitori i borariM^ 10 femeia] muerea 11 Ce] Ci A^C L^, Ce vin
dar vom putea da M^, celui L^M^ aceluia A, poate] va putea AL 12 îi

35 semeete A 12-13 ca aceia om. M^, pre unii ca aceia] asupra uno-

ra ca acelora A^ 13 împltori] plinitori împltoriu i certto-

riu A^L^LWM^, de pcate ca acelea AL2 13-14 nu ei] nu-i eM^, Ce

nu ei — sfârenie] i pentru aMAA le trimite sfârit 14 ci Dumnezeu
om. AS au trimis lui] i-au trimis AL^L* le-au trimis M'M^ au trimisu-leL^

40 15 C] Precum M^ cei] pre cei A^M^, îi vedem c A^ om.L^L^, au sfârit

bun] s'au sfârit (svârit AsL^) bineAL^L^L*
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i ludat, iar cei ri ru s'au sfârit, dup cuvântul proro-

cului la psalom 33 zicând : moartea pctoilor este cumplit.

Domnia Joidii Vod, carele au domnit 3 zile.

1552 Vleatul 7060, Septemvrie.

Dac uciser boerii pre tefni Vod la uora, cu 5

toii s'au sftuit i au rdicat domn pre Joldea, i i-au dat

pre Roxanda s-i fie doamn, fata lui Petru Vod, sora lui

tefni Vod. i de aci au purces Joldea Vod pre Jijia în

sus s mearg la Suceava s fac nunt, i au mers pân
la ipote, netiind nimica de venirea altui domn. 10

Pentru venirea !a domnie <a lui) Alexandru Vod Lpuneanul.

1552 Vleatul 7060, Septemvrie.

înelegând acestea pribegii din ara leasc, ce s'au

lucrat la Moldova, de sârg s'au adunat cu toii de s'au sftuit

1 i ludat] i cu laud om. L*L^ iar] i L^ s'au sfârit] s'au 15

svârit om. L*L^ 2 Ia psalom 33 zicând] i a (a om. M^) înpra-
tului David. ce zice la 33 psalom (psalm M^) zicând M^M^ în 33 psalomiM^,

este cumplit] cumplit-i M 1-2 dup — cumplit se afl în A în paran-

tez, iarL om. 3 Pentru domnia M^M^, lui Joldea A.2, Vod om. M^,

carele— zile] 3 zile au domnitM%P 4 Septemvrie 30 M^M^, Data om. 20

3-4 Domnia — Septemvrie] Când au rdicat boerii rii (rii Moldovei

1554 om.U) domn pre Joldea (L2 ad. 7062)L2L3L* om. 5 Dac — boerii]

îndat ce-au omorât boerii aceia M^, tefnu L^L* 7 Ruxanda M^M^
doamna Ruxanda s-i fie doamn om. L^L*, fata lui Petru Vod
s-i fie doamn M1M2 8 tefan L2, de aci om. M^ Vod^ om. L^M^M^ 25

Joldea Vod om. M^, pre] spreM^M^ 9-10 i au mers — domn om.

11-12 Pentru venire la domnie Alexandru Vod Lpuneanu. Vleatul 7060,

Septemvrie M^M^ Când au rdicat domn în ara leasc pribegii rii i
1556 au venit în ara Moldovei cu Alexandru Vod, 7064 L^L* Când au rdicat

domn în ara leasc boerii pribegi pre Alixandru Vod i au venit în 30

ar, 7064 L^, Titlul om. AL^M^ 13 aceasta A, pribegii din] boerii carii

era (carii fiind A 2) pribegi în A 14 de sârg] de grab A^, de s'au] de-au A^
13 înelegând — p. 170,2 i îndat] i prinzind de veste pribegii bo^ri

din ara leasc de moartea lui tefan Vod, au rdicat domn pre Petrea

stolnicul, i-i schimbar numele de-i zicea Alexandru Vod, pre carele 35
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de grab, i au aflat cum au vreme prindemân s-i mearg
la moii, i îndat au czut dup Sinavskii, voevodul rusesc

i hatmanul coronii, ca s le dea ajutoriu s vie în ar; ce

voevodul, înelegându-se cu craiul, nimica n'au zbovit, ci au

5 strâns oaste de grab i au purces spre ar. Ci sftuindu-se

pribegii, carii era acolo, ca s nu vie fr cap, au rdicat
domn pre Petrea stolnicul în târg în Terebulea, i i-au pus

numele Alexandru Yod, pre carele l-au poreclit Lpuneanul,
i l-au ales pribegii dintru sine.

10 i au intrat în ar cu oaste leasc, pre cuvântul boe-

rilor celor de ar ce trimisese mai dinainte vreme la pri-

begi în ara leasc, ca s vie fr zbav cu cap, c ei vor

sili s se cureasc de tefan Vod, cum s'au i tâmplat,

c gtindu-se pribegii cu oaste leasc s între în ar, boerii

15 cei de ar aflar vreme s se cureasc de tefan Vod,
i tind aele cortului la uora l-au omorât, cum s'au po-

menit mai sus. De aci n'au ateptat, pre cuvântul ce trimisese

la pribegi ca s vie cu cap, ci îndat au rdicat la domnie

l-au poreclit LpuriAnul. Intr'acesta chip, aflând vreme îndemân pri-

begii s vie la moie în ar, îndat s'au sftuit i
1 de grab] în prip om. L*, cum c au om. L^, preînde-

20 mân Al pendemân M^M^ 2 la moiile lor A^ la moia sa la mo-
ie L^L*, Sin-fevskii A^ S;îinAVskii M\ rusesc] Rusiei L^L^IVP 3 co-

ronniiA^ coruniei A2L^ ca om. NP, le om.M^M^, ce] deciM^ 4 îne-

legându-i A^, înelegând den craiul om. L^L* 5 oast-fc AL^ 5-6

Ci sftuindu-se — acolo] Ci pribegii carii era acolo sftuindu-se unde

25 au socotit 6 pribegii] borarii pribegi A^, vie] fie L^L^, fr deL\
au] i-au 7 domn se afl în dup stolnicul, Dup domn ad.

cum s'au pominit mai sus, în târg om. A, Terebul L^L^L* 8 nu-

me AL^L^, pre carele] ce UUL* 9 i] pre carele L^L^L* 7-9 i i-au

pus— sine om.M^ 10 i au întrat — p. 171,5 carele. Pasajul acesta are

30 înM^ o redaciune deosebit: i pre cuvântul boarilor cestor den ar, au

intrat în ar cu oaste leasc, cci boarii ceti din ar, pân a vini

boarii pribegi, vor sili s se curasc de tefan Vod, precum au i fcut,

aflând vreme de i-au omorât pre domnul lor la uora, cum s'au scris

mai sus, unde n'au ateptat pre cuvântul ce trimisese la boarii pribegi,

35 ca s vie cu cap, adic cu domn, ce îndat au rdicat pre Joldea s le

fie domn, cum sau pominit, i au vinit pân la ipote. Deci pribegii în-

elegând de Joldea c 11 ce] ce-i MS dinainte] deinteM^ 11-12

pribegii A2L1L2L3 15 de^] din L^L^L* 16 tindu-iA-, l-au omorât la

(acolo laL2) uora L 17 mai] i maiMW
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pre Joldea, cum s'au pomenit mai sus, i au mers pân la

ipote pre Jijia.

într'aceia vreme intrând i pribegii cu Alexandru Vod
în ar, i de sârg oblicind c ara au rdicat cap pre Joldea

la domnie, carele merge spre Suceava s fac nunt cu 5

Roxanda, de sârg au trimis Alexandru Vod pre Mooc vor-

nicul cu o seam de oaste înainte, ca s prinz pre Joldea

Vod, i prinzându-i calea la ipote, neavând el nici o tire

de nicirea, l-au împresurat oastea leasc i l-au prins viu,

pre carele mai apoi, dac au sosit Alexandru Vod, l-au în- 10

semnat la nas i l-au dat la clugrie.

Când s'au aezat Alexandru Vod la scaun la Suceava.

Dac veni Alexandru Vod Lpuneanul în ar i în-

semn pre Joldea la nas i-1 dede la clugrie, de aci lu
pre Roxanda, fata lui Petru Vod, s-i fie doamn lui, care 15

era mai nainte s o ia Joldea, i cu dragoste îl priimir
boerii, i mergând pre la Hârlu au tras la Suceava, i au

1 pomenit] zis A, mai] i mai A 2 ipoateM^, pre] spreM'
1-2 pre Jijia pân la ipote L^L^ i au mers — Jijia om. L^L* 3 In-

tr'acea 5 merg-k A^LM^ merg^ A', spre] la L^L^ 6 doamna 20

Roxanda trimis] rpezit Alexandru Vod Lpuneanul
6-8 pre Mooc— ipote] nainte i prinzându-i calea la ipote Mooc vor-

nicul cu o sam de oaste M^ 7 o seam de oaste] oaste leasc M^
7-9 pre Joldea — nicirea] calea Joldii, întâmpinându-se cu Joldea Vod
la ipote, neavând Joldea nici o tire L 8 Vod om. M^ 8-9 tire de 25

nicirea] veste de pribegii aceia M^ 9 necwri M^ niciri M^, cea le-

asc A^ 10 pre 0771. L 10-11 l-au semnat M^ 11 Dwjj clugrie M'
1552 ad. în anul acesta 7060, Septemvrie 12 Când s'au aezat la scaun

1557 Alixandru Vod, 7065 (7065 om. L^)L De domnia lui Alexandru Vod L-
1552 puneanul, când s'au aezat în scaun la Suceava. Leat (vHto A^) 7060 A 30

Domnia lui Alexandru Vod Lpuneanul M^ 13 în ar om. L^L*

13-15 Dac— doamn lui] Alexandru Vod Lpuneanul, dac au vinit în

ar, au luat pre doamna Roxanda, fiica lui Petru Vod M^ 14 lu]
luînd L^ 15 lui2 om. L 16 mai nainte 0771. M^, s o ia Joldea mai
nainte M2, îl] -l M^, l-au priimitL^L* 35
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ezut în scaun. De aci s'au cununat cu Roxanda i au
fcut nunt.

într'acela an fu omor mare i iarn grea. Deci, dac
se aez Alexandru Vod la domnie, nu grijia de alta, numai

5 de pace în toate prile i aezarea rii. Iar cu doamn-sa
Roxanda au avut 2 feciori, pre Bogdan i pre Petru.

!

De mnstirea Slatina i de Pângrai.

]

Mai apoi, domnind Alexandru Vod ara, întru lauda

lui Dumnezeu au zidit mnstirea Slatina cu mult cheltuial

10 i osârdie, i o au sfinit Grigorie mitropolitul. La sfinenie

zic s fie fost preoi cu diaconi 116. Aceasta s'au lucrat în

anul 7066, i o au sfinit Octomvrie 14. 1558

Mai apoi i Pângraii au fcut, mai mult de fric de

cât de bun voe, c de multe ori artându-se în vis sfântul

15 mucenic Dimitrie, de-1 îngrozia ca s-i fac biseric pre acela

loc, s'au apucat cu osârdie i nevoin de o au fcut.

De aceste poveti, ce-s scrise mai sus, carele spun de

Ilia Vod i de tefni Vod i de Joldea i de Alexandru

1 în] la L^L^ cu doamna Roxanda 3 Intr'aeesta an au
20 fost M^ omor] moarte M^IVP, Deci] i M^M^ 4 s'au aezat L, de

alt M^M^ de alte L2 de altele L*, ce numai 5 i] i deL^M^, doam-
na sa A2L1M1M2 6 avut] fcut A\ pre^] anume L^L*, pre^ om. L^L*

7 De] Pentru M, mnstirea om. L\ de om, M\ Slatinii i a Pangara-

ilorM^M^ Titlul om. L^L^L* 8 Mai apoi om. M 3, ara om. AS înM^ se

25 afl dup domnind 9 Slatinii M^M^ 10 oserdie M^, o au] au L* ou MS
sfînit-o A^UUUM\ La] i la Iar la M% sfenenie M^ 11 preui M,

cu] i A^L^L^M^ i cu M^ 11-12 Aceasta — sfinit om. M^ 12 o au]

s'au LS sfinit-o A^L^L^L^MS Ia Octomvrie 13 Mai apoi] Dup
aceasta MS PangaraiiMW Pângraii M^ Pângraul AL, fcut] zi-

30 dit M^ 14 artându-i-se AL^LM s'au artat 15 de-1 îngrozia]

îngrozându-1 MS acel A^ 16 cu toat osârdia A, i] i cuM^MS
i nevoin] mareL^ om. AL^L^LS de] i AL, o om.L^L^ fcut-o L^LS

s'au apucat— fcut] deci cu osârdie i cu nevoin s'au apucat de o au

zidit M^ 17 De om. AL, poveti om. MS De aceste poveti] Aceast po-

35 veste L^L^LS ce sânt scriseA ce se scrie L^ ce se scriu M^ ce scrie L^L^^L^MS

careL^LS spune L^LS carele spun] adec M^ 18 tefnu L^L^ te-
fan LS Joldea Vod AL, i de'] i de acest M^
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Vod, cronicariul cel (latinesc) tinde povestea mai dechis,

iar nu aduce aminte de toate semnele pre rând câte s'au

fcut. Iar letopiseul cel moldovenesc, mcar c-i scris pre

scurt, îns arat toate semnele pre rând, carele toate le-am

tocmit prin poveste, care-i la locurile sale. 5

Când s au aezat la scaun tefan, craiul unguresc, feciorul

lui lan craiu.

Iar în al patrulea an a domniei lui Alexandru Vod,
trimis-au împratul Suleiman hochim la Alexandru Vod i
la Petru Vod, domnul muntenesc, ca s mearg cu oaste în lo

ara ungureasc, dup pofta lor s le pue craiu pre tefan,

feciorul lui lan craiu, la scaunul cel de moie a ttâne-su.
împlând domnii zisa împratului, mai marelui su, du-

su-l-au i l-au aezat la crie, i de aci se plecar Ungurii

a da bir Turcului, iar domnii se întoarser cu toat oastea 15

lor, cine-i la locul su, aducând mult jac i dobând de la

Unguri.

Pre aceia vreme fost-au iarn mare i friguroas, de au
îngheat dobitoace i heri prin pduri.

1 cel] cest M^ <latinesc> leesc în toate mss 3 cel] cest 20

om. A^L^L^L* moldovenesc] nostru L^L*, c este scris A c scrie

4 îns] iar A^ om. M^, careL^L*, carele toate] precum le-am] HuA
5 carele-i A^L^ carile-i fîecarele-i A^ carele fiete care L^L*, sale]

lor A^ la locul su L^L* 6 la scaun om. L^L*, craiu L^L* 7 la-

no A^L^L^L* loanâ loann 6-7 Când — craiu] Pentru aezarea 25

lui tefan, feciorul lui lan crai, la cria râi ungureti 8 Iar
om.L^M^ 9 împratul] sultan M^ Suleiman om.M^ 10 ca om. ]VP,

în] lalVP 10-11 în ara ungureasc cu oaste 11 dup pofta lor]

pre pofta Ungurilor M^, craiul A^ 12 lano craiului A^ 13 împlând]

înplinind A\ domnii zisa împratului] domnii (domniei L^) voia i zi- 30

saA^L^L^L* voia domnii i zisa A^ domnii porunca L^, marelui] marile

marelor marilor L*, su] lor A^ si L^L* 13-14 împlând— se plecar]
i îndat dup poronca înpriei au mers i l-au dus de l-au aezat la

crie i de atunci s'au plecat 14 la crie] la cria ungureasc la

domnie, sau cum (cumu-iA^) zic ei la crie AL^ 16 la locurile saleL^ 35

la ara lor M^ jaf A^L^L^L^M^ 18 iarn] iarn grea A, friguroas]
geroas M3 19 dobitoacele A^L^L^M^ herile L^L^ her-^le L* fieri M2
fierileA^
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Vleatul 7066, Ghenarie 1, pristvitu-s'au Macarie epis- 1558

copul de Roman, ziditoriul i începtoriul mnstirii Rci,
carele au fost la scaunul Romanului 27 de ani, i cu cinste

l-au îngropat la mnstirea sa la Râca.
5 Pre locul lui fu sfinit Anastasie, om destoinic a umplea

slujba pstoriei sale, carele, 14 ani mai apoi, au fost i
mitropolit.

De domnia lui Despot Vod Ereticul. Vleatul 7069, Noemvrie 18. 1561

Dup al noulea an a domniei lui Alexandru Vod L-
10 puneanul, s'au ivit Despot pre porecl, iar numele i-au

fost Heraclu ^'asilic, ce au fost de naterea sa din ostrovul

Samos, carele au fost tiind multe limbi : frâncete, nemete,
grecete i latinete. Acesta fiind nemerit la ara leasc, i
între slujitori la rzboiu umblând, având i via între soii,

15 s'au încletat cu o seam de evanghelii (c el înc n'au fost

pravoslavnic) i s'au fcut fecior de domn, i nu putea aeve

s se apuce s vie spre ar, cci Alexandru Vod viia bine

1 Vleatul] Iar într'acesta an M^ Ghenarie IJ Septemvrie M, pres-

tvitu-s'auM^ 2 RâciciA^ ' 3ani27L*M2 4 la^] în M», la^] în

20 om. L2 5 Pre] i în M^ a omplea a plini 6 carele om. L\ ani

14 M2 6-7 14 ani — mitropolit] 14 ani au fost episcop, mai apoi i (i

om. L^) la mitropolie au ajuns AL^L^ au fost 14 ani episcop, mai apoi i
mitropolit au ajuns L^L* 8 De] Pentru M^M^, Despot L^L* Dispot AL^L^M

;

dei forma Dispot e precumpnitoare, nefiind îns întrebuinat consecvent

25 am preferit forma Despot, Eriticul L^L^M^M^ 9 noulea] cincilea L^L^L*

om. loc alb în M ; noulea îîu figura, probabil, în arhetip, fiind lsat locul

alb, aa cum s'a i pstrat în UM ; în AL^L^L* lacuna a fost îns completat

calculându-se anii de la începutul domniei lui Lpuneanu, pus în A la 7060, 1552

iar înJJUlu*' la 7065 (p. 171, 29-30) 9-10 Lpuneanul om.L^ 10 numeM^ 1557

30 11 VasiliscL2 VaslicM^ VasilacMi ValicL^ IlieM* 12 carele] carele

fiind italian A 13 grecete om. L, i^ om.L^, la] înL 12-13 lati-

nete, grecete i nemete A 14 la rzboaeM^, având i] avându-iL^

15 evanghelegi M^M^, el înc n'au fost] i el nu eraM^ 15-16 Paran-

teza om. LM2 16 fecior] c este fecior M^, i^] i ce L^L* i cci i
35 niceL\ aeve a<ftve L^L^L^M^ arave A^L^M^ awvk A^ 17 s se apuce]

s se pue M^M^ om. L2M^ spre] în A la L\ cci] cL^L2M^ Alexandru

Vod om. L', vîa M^M^ vieuia A^ tria A^ icuia L, viia bine] avea

priitenie bunM^
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cu Leii, i Leii avea legtur tare cu Turcii pentru ames-

tecturi ca acestea. Iar Despot pre ascuns cu protivnicii

si se gtia, i între Cazaci i-au fcut prieteni.

Acestea înelegând starostii de la margine, au dat tire

la craiu; craiu au trimis crile sale pretiutindirea, de cap 5

îngrozind carele se va bga s treac peste învtura lui,

i pre Despot s-1 opreasc la Pomoran. Ce mcar c deodat
s'au alinat lucrul, iar mai apoi Despot de iznoav mai bine

s'au gtit, luând într'ajutoriu pre Albriht Laskii, i au întrat

în ar cu Nemi, cu vezi, cu Spanioli, cu Lei i cu Cazaci, lo

Rzboiul lui Alexandru Vod Lâpuneanul când s'au btut

1561 cu Despot Vod la Verbie. Vâleatul 7069, f^oemvrie 18.

Alexandru Vod, dac au îneles un lucru aa de grab,
cum Despot Vod fr veste au întrat în ar de-1 împre-

soar cu oaste strein, neavând de ce se apuca, ca din somn 15

deteptat, de sârg i cu puini negata i-au eit înainte la Jijia,

c ara pizmind lui Alexandru Vod n'au vrut s sae la

oaste. i întâmpinându-se cu Despot la sat la Verbie, i-au

1 i] cum iM^ 1-2 mestecturi A^M^ 2 cu înpotrivnicii

4 starost-bi A2 -rost'kL\ la om. L^, de Ia marginea râi leeti 5 20

craiu^] craiul A i craiul deci craiul L*L^ iar craiu iar craiu în-

dat om. 5-6 îngrozind de cap A^ 6 învturi M^M^ înv-
tur-KM^ porunca L*L^ lui om.M 7 Ce] UndeM^ om.L^, c om. M^M'*

8 s'au] au A^, de iznoav om. 9 s'au gtat M1M^ AlbrehtL-^ 10

cu»] i cu L2L*M2, fezii veii L^, cu^] i cu ALM^, pnioli M\ 25

cu*] i cu AL^L^L^M^, cu Lei] i Leii L^, i] i M» om.M^ 11 Lâpuneanul
om. L*L5 12 Ia Verbie cu Despot Vod L, Vleatul om. A^L^L^L*, Noem-
vrie 18, 7069 A2 11-12 Rzboiul — Noemvrie 18] Rzboiul Iui Dispot Vod
cu Alexandru VodM^ 13 Alexandru] într'acesta an Alexandru IvP,

înelese L^L* înelesese L^ un lucru aa] aa lucru L^L* om. M^, de 30

grab A2L1L2L3M2 om. 14 cum] c L*]VP cu U, fr de M^M^, cum —
veste] fr veste cu Dispot Vod cum L^ 14-15 înpresur A^L^L^, cu oaste

strein de-1 înpresoar IvP 15 i neavând M^, din] dintr'un A^L^M»
16 deteptat] deteptându-se A^L^L*, de sârg] de grab A^, Dup Jijia

ad. Ia locul ce se cheam Verbia 17 pizmind] pizmuind AL^M», s 35

sae] s încalece M^, Ia] înM^ 13 i timpinându-seM'M» i cu cine au
putut au eit i tâmpinându-se Despot Vod A^, cu Despot—Verbie]

ia Verbie cu Despot L^L* om. M^ i-au] i-au
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dat rzboiu, în anii 7069, Noemvrie 18; ci cei puini de cei 1561

muli i cei negata de cei gata n au putut suferi, ci au dat

dos, i Alexandru Vod au fugit în jos.

învtur i certare.

5 Zic unii c i acolea s fie fost rzboiul cu viclenie, c
cela ce pierde flecând nu va s afle vina sa, ci mut la altul

;

iar acestea de la Dumnezeu sânt tocmite, ca nimica s nu
fie stttor pre lume, ci toate de rsip i trectoare; pre

cei de jos îi sue i pre cei suii îi pogoar, ca s fie de pild
10 i de învtur nou, s cunoatem c nu avem nimica pre

lume fr numai lucruri bune.

Când s'au dus Alexandru Vod Lpuneanul la arigrad.

Vleatul 7069, Noemvrie. 1561

Alexandru Vod, dac se btu cu Despot i pierdu rz-
15 boiul, fugi în jos spre Iai, i de acolo îi lu doamna i fugi

la Hui. Acolea se grijia ca s strâng ara i s ia ajutoriu

de la Turci, s se întoarc asupra lui Despot ^'od, ci nimica

1 Noemvrie iS om. L^L^L*, Noemvrie 18 în anii 7069 A om. M^, ci]

undeM^ 2 muli] mai muli L^L*. gata] gtii M^, n'au putut suferi]

20 nu pot sprijKni 3 dosul AL^L^M^, i om. M^, au] i au M^, au
fugit Alexandru Vod JVP 4 Certare i învtur M^, Titlul om. L'^L^L*

5 acolo L^L^L^M^, viclenie] vicleug M\ c^] ci L îns 6 pierde]

pierde rzboiul L, fietecând A^, sa om. L\ ci o mut M^, ci mut la

altul om. L 7 iar] ci L^L^L* iL^, tocmite] toate tocmite 7-8 iar
25 acestea — lume se afl în A în 'parantez 8 stttoare A, pre^] în M^

i om. W- 9 lii om. i om. L^L'L^M' 10 învturile M^, s] ca

sL, nimica om. L^L^L* 10-11 c nimic în lume nu av-^mM^ 11 lu-

me] lume altL^, Dup buneM^ ad. adec fapte bune 12 Lpuneanul
om. L2L*L5, la arigrad Alixandru Vod L^, Când — arigrad] Pentru

30 Alexandru Vod când s'au dus Ia arigrad 13 Data om. L^L^L^M^

14 s'au btut JVP, pierdur L* 14-15 dac se— în jos] dup ce au pierdut

rzbo'iul, când s'au lovit cu oaste lui Dispot Vod, au fugit 15 dt-

coleaL^L*, îi lu] i-au luatM^, fugi] au fugit M^M^ 16 Acolo A^L^L^

i acolea i acolo M^ ca om. A^ 17 Vod om. L^L^M'
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n'au folosit, c Despot, dac s'au btut cu Alexandru Vod
la Verbia i l-au rzbit pre Alexandru Vod, nu s'au pornit

dup dânsul, ci s'au întors spre Suceava i au apucat scaunul

i cetatea Sucevei, cu toat averea lui Alexandru Vod.
Deci pre slujitori îi umplu cu bani; boerii cu cuvinte 5

bune i dulci îi îmblânzia, i se giuruia s le fac bine mai
mult de cât ar pohti ei.

Aa împlând pre toi de ndejde, i s'au închinat ara
de sus toat, i s'au gtit de iznoav asupra lui Alexandru

Vod, i au pogorât la Iai, apoi la Hui, ca s poat apuca lo

pre Alexandru Vod acolo. Ci Alexandru Vod, auzind i
vzând c-i golit de tot ajutoriul, s'au pogorât la Chilia, i de

acolo s'au dus la împrie, ca s se ajutoreasc de acolo.

Când au trimis Despot Vod la împrie pentru steag.

Despot Vod, dup goan ce-au gonit pre Alexandru 15

Vod pân la Hui, s'au întors înapoi i au venit pân la

Iai, unde au poftit vldicii, pre Grigorie mitropolitul i Anas-

tasie, episcopul de Roman, i Efthimie, episcopul de Rdui,

1 s'au btut cu] au btut pre 2 l-au] auL^L^L*, i l-au rzbit
pre Alexandru Vod om.M^ 3 dânsul] el 5 Deci] De undeM^, 20

i-au înplut ]VP, boerii] pre boeriAL i pre boeriM^ îi umplu— cuvinte]

îi umplur boerii de bani, i cu cuvinte M^M* 6 bune i 07n. AL, i-au

înblânzitM^, le giuruia se fgduia A^L^L* 6-7 mai mult bine M^M*
7 de cât] d-fcca M^M^, vor pofti ei AL^L^ ei vor pofti L^L* ar fi poftit ei

8 umplându-i U, pre toi umplând L^L*, împlând — închinat] cu acele 25

cuvinte dulci au împlut au umplut pre toi de ndejde i s'au închi-

nat M* 9 Dup iznoav M^M* ad. de oaste ca s vie 10 au pogorât]

pornindu-se cu oaste s'au pogorât pornindu-se au venit M*, apoi] apoi

de acolo M2 i de acolo M*, ca om.M^ 10-11 ca s poat — acolo om.

11 acolo] la Hui M^M^, Ci] Iar 11-12 vzind i auzind 12 -i] 30

este A, ajutoriul su A, Dup ajutoriul ad. n'au ateptat la Hui
pre Dispot ci 12-13 de acolo om.U 13 s'au dus la arigrad la îm-

prie L^, ca de acolo s se ajutoreasc AL^L^L* 14 Vod om. L^,

steagul steag de domnie L^L^M^ 15 Vod om. L^M^, goana L^L* om.

16 înapoi om. A2, pân^om.M^ 17 pre oîti. L^, pre Grigorie mitropolitul 35

se afl în dup rii de la p. 178, /, i] i pre A^ om. 18 de Ro-

manul A2, EoOimie AL^M^M^ EBimie L^L^M^ Ef6imie LS i pre (pre om. A^)

episcopul EvOimie de Rdui (RduA2)A

33258 12
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i toi boerii rii, de i-au cetit molitva de domnie, i i-au

pus numele Ion Vod Despot.

De aci Despot Vod au trimis boeri de ar la împ-
rie pentru steag, i cu bani umplând gurile vrjmailor

5 i-au aezat domnia i i-au dat steag. Iar dac i-au sosit

steagul la Iai, de aci s'au dus la Suceava cu mare bucurie.

Iar Alexandru Vod, dac s'au dus la împrie, fu

trimis la Iconia.

Când s'au aezat Despot Vod la scaunul Moldovei.

10 Despot Vod, dac au dobândit domnia i i-au venit

steagul de la împrie i s'au aezat la scaun, blând se

arta, i tuturor cuvios, i aeve pravoslavnic, iar la tain
eretic, i avea sfetnici de ai si de o lege cu dânsul; mai
apoi i-au ivit i necredina lui.

15 Trimis-au dup aceia soli la craiul leesc i la împratul
nemesc, dându-le tire c s'au aezat la domnie, i pre soli

bine i-au priimit, i au fost bucuroi unuia ca aceluia, ce

slujise i la curtea împratului nemesc i la corona leasc.
Mai apoi puse pre ar greuti mari ; bisericele dezbrca.

20 1 toi] pre toi A\ i-au^] au L* 1-2 i-i puser xM^ 2 nume AL^L^L*

3 De aci] Apoi M2, De aci —Vod] Dup aceia 3-4 la împrie] la a-
rigrad la împrie AL 4 steagul A^L^M^M^, i gurile L^, In dreptul

cuvintelor: i cu bani umplând gurile vrjmailor se afl mL^ urmtoarea
not marginal scris de aceiai mân: mai mrind birul 5 i-au] i

25 i-au A^L^, i-au dat] i-au trimis i A, Iar] i om. L^L^L*, au sosit

au sosit cu 5-6 Iar — steagul om. 1 s'au dus] au mers
8 Bwp trimisM2 ad. de înpratul 9 Ion Dispot M^M^, la scaun la ara
Moldovei A 2 la scaun L^L^LS Titlul om.W 11 steag 10-11 au

dobândit— la scaun] s'au aezat la domnie 11-12 se arta blând M^M^
30 12 art k}, aeve] la artare pravoslavnic] cretin dirept la]

înL^L* 13 eriticL^L^ iriticL^, si] lui A', de ai si sfetnici L'L^L*,

dânsul] el L^L*, mai] iar mai A^ 14 i^ om. L* 15 la craiul leesc] în

(i înL2) ara leasc la craiu (craiul L^L*) L la'mpratul 16 dând
tire L^L^L*, i] unde 17 ce] h-k A^ 17-18 unuia — slujise] de unul

40 ca acela carile au fost slujit 18 sluj-^se A^ slujuse L*, corunaUUl^yi}
19 Mai — ar] Iar mai apoi pus-au pre ar nevoi i M^, gr-KOtiL',

greuti mari pre arL
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arginturile lua i fcea bani, i altele câte n'au zis ara c
va vedea fcând acestea Despot Vod. Iar Laskii, carele

venise cu dânsul, cunoscând c va veni asupra lor ru, s'au

dus înapoi.

Pentru acest Despot Vod^ de unde s'au ijderit i în ce chip 5

i-au scos nume de domnie.

Pentru domnia acestui Despot Vod letopiseul cest

moldovenesc foarte pre scurt scrie, c numai ce arat cum
au venit din ara leasc cu oaste strein, i s'au lovit

cu Alexandru Vod la Verbia, i au biruit pre Alexandru lo

Vod i l-au gonit pân la Hui, i de aci s'au întors la Iai,

unde i-au cetit vldicii molitva de domnie, i i-au pus nume
Ion Vod, i arat câi ani au domnit; iar de lucrurile i
rzboaele ce s'au fcut în zilele lui, nimica nu însemneaz,
nici arat de ce rud este. 15

Iar dumnealui Ureche vornicul, vrând s arate aceast
poveste a lui Despot Vod mai dechis i mai adevrat, îm-

preunând izvoadele, au cetit la cronicul leesc carele este izvodit

1 lua] Ie lua AM^, i le lua arginturile L*, i^] de AL^L^L^ de le L*

1-2 i altele — Despot Vod] i alte multe fapte fr de cale fcea, carele 20

nice au zis ara c le va vedea. Ca acestea fcând Dispot VodM^ 2 f-
când acestea] fcea aceasta L^, fcând acestea Despot Vod se leag
în L^L^M' de fraza urmtoare, nu de cea precedent 3 asupra lor ru]
lucrul ru asupra lorL^ 4 dus] întors L^L^L* 5 acest] aceasta

adîste Ml om. M\ ijderit L^M^ ijder-Kt A^ ijd-nr-Kt A^UUM^ ijdT.r;5^t L*]VP 25

izdrjit în ce chip] cum 6 scos] scornit numele L^M^
7 cest] acest A^M^ cel L^M^ 7-8 Pentru — moldovenesc] Letopiseul cel

moldovinesc pentru acest Dispot Vod M' 9 din] de laMMnM" Des-

pot din AL, din ara leasc om.M^, oaste] oaste leasc AL, Dup
strein M» ad. i fr veste au întrat în ar 10 Verbie A^ 10-11 Ia 30

Verbia — Vod om. L» 11 de aci om. s'au întors înnapoi M^M^,
EiM^ 12 i i-au pus] i-i pus-nr-K M», nume] nume (numele M^) de
domnie M^M^ 13 Ion Vod Dispot M' 14 rzboe M^, ce] acestuia

ceL2, zile 15 Dup este M^M^ ad. Dispot Vod 16 dumnealui]
rposatul A om. M 17 a lui] pentru M^, Vod om. AL, mai dechis 35
a lui Dispot VodM^ 18 izvoadeL'L*, croiniculA^ cronicariul LM,
esle] au fostM^
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de cronicariul Bielskii, i de acolo, aflând mai ales de Despot,
au scos aceast poveste ce mai sus scrie, c este Despot de
naterea sa de la ostrovul Samos, i cum s'au împrietenit cu
Laskii, i au venit cu oaste spre Moldova i au gonit pre

5 Alexandru Vod i au apucat scaunul, i de aci toate pre
rând cum scrie mai sus, îns mai adevrat nu-1 arat de unde
s'au ijdrit i cum i-au scos nume de domnie.

Iar eu Simion Dasclul, vrând cu adevrat ca s pociu

dovedi acest lucru mai ales i mai dechis pentru Despot
10 Vod, cetind izvoadele, am cercat i eu la cronicul leesc, i

am aflat izvodul carele este chizmit mai dinainte vreme de
Alexandru Gvagnin pre limba latineasc, i de aci, de pre
acela izvod, l-au izvodit Marin Pacovskii din limb lati-

neasc pre limba leasc, de acolo i eu am silit cu nevoin,
15 de am izvodit de pre acela izvod pre limba româneasc

1 croinicariu] Bielskie MS Bielskii (Belskii M^) cronicariul L^M^
i om. M3, ales] dechis L^, i mai ales aflând de acolo i mai adeve-

rind de acolo M2, de^] pentru 2 ce scrie mai susA^ ce taste mai sus

scris M2 ce au scris mai sus ce o scriem U, c este] c acesta L^L*,

20 Dispot Vod APM^ om. U 2-3 de la (din L^) ostrovul Samos de naterea
sa AL 3 de la] din M^, prietenit L* priitenit 4 spre] la au
gonit din ar 6 scrie] spune AL'L*. îns] iar 7 ijd-K-

ritM2 ijd-Kr-Kt ALIM^ ijd-Kr^i^tM^ domnie] domn A ^ 8 Iar] Pentru ceM',

eu om. AL^L^M, m U cuvântul eu a fost ras dup ce fusese scris, iar în

25 e lsat locul alb, Dasclul Simion M^, ca s poci L^L^ ca s poat AL^L^M
9 dovedi] adevra i dovedi L^, mai ales] mai adevrat i mai alesM^M^
om. 10 cetind izvoadele om. M^, am cercat a cercat au cer-

cat AL3L*M, i euL^ i el AL^L* om. M, cronicul A cronicariul L^L3L*M
10-11 i eu la — vreme] i am aflat izvodul carile chizmit la cronicariul

30 leesc, care raste mai denainte 11 am aflat L^L^ au aflat AL'L*M,

izvodul] izvoadile M^, chizmit] izvodit A^ scris M^, mai deinte de

mai nainte 12 Gvagnen A^ Gvanic Gvannic Gvagnnic M^,

Gvagnic AlixandruL2, limb L^M^M^, di pre AMupre A^L^L* 13 acel A^,

l-au] l-am M^, Marin M^ în celelalte mss : Maric ; aceast form a fost de

35 sigur i în arhetip, hmbaA^L^L* 13-14 din limb latineasc] de pre

ltinieM^ 14 limb L^M^M', de acolo] i d-tcolo L^ iar de acolo

d-kcaL^deM^, eu] el L^L* Simeon Dasclul A, au siHt AL^L^L* 15 au
izvodit AL^LS di preA^ dupreL* preAS de pre acela — româneasc
om.L^ 14-15 i eu am siht— româneasc] de pre acela izvod l-au izvodit

40 (l-am izvodit Ml) i Dasclul Simion den leete românete M^M^ au izvodit

i Dasclul Simeon de pre leeasc pre limba româneasc
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aceast poveste a lui Despot Vod, de unde s'au ijdrit i în

ce chip i-au scos nume de domnie.

Marin Pacovskii.

Pentru acesta Despot Vod scrie Marin Pacovskii, cro-

nicariul leesc, c oarecând au fost un Despot oarecarele 5

lcuind la Moldova, om de cinste i de folos foarte, carele

întru nimica n'au fost mai jos de cât cei de frunte, având
i un nepot anume Vasilic. Acesta Despot i cu nepotu-su,

viind Alexandru Vod la domnie, de frica lui cu toat averea

lor au pribegit din ar i au tras spre Râm, unde nu mult 10

vreme petrecând, au perit nepotul lui Despot la un rzboiu.

i de acolo mutându-se Despot la alt ostrov, i-au cumprat

1 a om. A2, aceast poveste a lui] pentru M^, Vod om. A^L^L'L*,

ijdirit ijdivr-Kt K'^UUl.^W^ izvodit 1-2 în ce chip] cum M« 2 nu-

mele 3 Marin Pacovskii om. LM A — p. 1^2,2 In dreptul acestor 15

rânduri se afl mL^L* urmtoarea not marginal: Iar Volfang de Betlem,

istoricul unguresc, scrie c acest Despot Vod au fost de la Crit, i cum
c era (iera A^) om iste i umblat pen lume, i cum c cu puterea lui

Ferdinand (Ferdenand A^) înpratul, dându-i oaste cu 2 ghenerali (ghi-

nrali A^) anume Francisco Zajo i Antonie echelio, au dobândit domnia 20

Moldovei, fcându-se pe sine fecior Iui lacov Heraclida, domnul Epiro-

ilor. Lista 216. Leatul (Leatul om.A^) de la Hristos 1561. i iar tot acest

Volfang Betlem i într'alt loc zice, pomenind de acest Despot Vod când
s'au învrjbit cu loann Sighizmund pentru doao ceti ce fusese date de

Mateia craiu mai înnainte vreme, i iar zice c au fost Despot critean, 25

aducând mrturie i cuvintele craiului Sighizmond, zicând c toi Cri-

tenii sânt mincinoi. Lista 223. InL^ aceast not marginal e scris de alt

mân; sfâritul ei de la: i iar zice înainte lipsete fiind tiat când s'a legat

ms; ea exist i în L^, dar introdus în text înaintea r. 4 4 acest A^,

Pentr'aceasta M^ 4-6 Pentru acesta — Moldova] scrie Marin Pacov- 30

skii, cronicariul leesc, c oarecând acest Dispot de zice era icuitoriu

în Moldova M^ 6 lcuind] Icuitoriu M^M^, careA^ 7 întru nimica]

într'o nimica L^ nemic M^M^ om. M^ n'au fost] nu era M^, jos] de jos A^M',

având] i auavutM^ 8 Vaslic M^M* Vasilic L^ Acesta] Deci acesta M^,

i2 om. M^ nepotul su A^M^ nepotu-su Vasilic M^ 9 Alexandru Vod 35

Lpuneanul M^ de] ei de M^ averea] avuia L^L* S-10 de frica lui

au pribegit de în ar cu toat averea saL^ au pribegit din ar de frica

lui cu toat averea lor M^ 10 lor] lui AL^L^L*, tras] trecut M^ 11 pe-

trecând] trecând AL 12 Despot om.L^
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ocine i s'au aezat, unde, nu dup mult vreme, au murit i
Despot, rmâind toat avuia lui pre mâna slugilor sale.

i fiind unul dintre slugi de rud grec anume Heraclu,

carele era mai de folos i mai de cinste de cât toi, i mai
5 credincios la Despot de cât toate slugile, fiind i om iste la fire

i ascuit la minte, au chemat pre toi tovarii si, pre slugile

lui Despot, i le-au zis : Frailor, iat stpânul nostru muri i
averea lui toat pre mâinile noastre rmase; i iat cumu-i

obiceiul la acesta loc, c dac moare omul, i nu va avea

10 feciori sau alt rud, iau judectorii toat rmia mortului;

i acum, de vor oblici de moartea lui Despot, vor veni de

vor lua toat avuia stpânului nostru, i noi vom rmânea
cu nimica. Iar de vei vrea s m ascultai pre mine i s
facei cum voiu zice eu, noi fr grij vom fi dintr'acolo,

15 i avuia stpânului nostru noi o vom pojivi, numai s
priimii un cuvânt, s mrturisii ctre toi c sânt eu

nepot lui Despot, i Despot au murit, iar avuia lui pre mâna
mea au rmas, i s m pârâi la judectori cum nu voiu

s v pltesc simbriile, c ei nu tiu c Vasilic, nepotul lui

20 Despot, au perit la rzboiu; ci vzând ei c mrturisii c
sânt eu nepot lui Despot im pârâi pentru simbrii, vor crede

1 ocin-K Al, unde] i M^, nu dup mult] dup puin L^L* 2 avu-

ia] averea M3 3 dentreM^ dintru A2L2L3M2 dentru A^L*, i fiind —
slugi] între carii era unul IVP, de rud om. M^, grec de rud 4 de

25 cât toi om. 4-5 i mai credincios om. 5 Dup credincios M^M^
arf. de cât toi, slugile sale L^L^L*, de cât toate slugile om. M, iom.M^,
la fire om. 6 i la minte ascuit L^, au] acela au M^ tovaroii AL*
7 le-au zis lor le zise AL, stp-Km^-nostru L^, au murit M^M^ 8 mâ-
nule L^L^L^MS pre mâna noastr au rmas toat averea lui au

30 rmas pre mâinile noastre 8-9 iat— obiceiul] obiciaiul iat cum
MSteM^ 9acestaL^ va avea] are A^ 10 fecior M^, rmia toat
a mortului A, iau rmia mortului judectorii toat L^ 11 acuma A^

acmu A^M, moarte M^ lui Despot] stpânului nostru lui Dispot 12

avuia] averea stpânu nostru A^L^ Iui M* 13 s^] ca s A^ 14 cum]

35 precum AL*, grije A^L^ 15 avuia] averea M*, stpânu nostru L^,

Dup nostru ad. ne va fi de folos c, pojevi stpâni AS noi vom
pojivi-o M2 16 Dup un cuvânt L^ ad. cev voi zice, s] sm AL^L^L*

ca s mL2, ctre toi] toi i ctre toiM^ pre mineA^ eu om. ALM'
17 iar] i AL, avuia] averea 18 pârâi] mrturisii A^, judectori]

40 giudelvM^ voiu om. 19so?7i. M^, Vasilic] VasileMS nepot

20 perit] murit A^, ci] iM^ cM^M^, m mrturisii A^LM^M* 21 eu

om. ALM3, simbrie L2L3L*
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cu adevrat c sânt nepot lui Despot, i nu vor lua avuia
stpânului nostru, ci-mi vor zice s v pltesc simbriile. Deci

vom împri toat avuia dinpreun, i eu voiu lsa s luai

voi tot ce va fi, numai s-mi dai mie catastiele i zapisele,

câte sânt toate, i ceva bani de cheltuial, cât v vei îndura 5

voi, c vou nu v sânt bune de nimica acele hârtii, nici

v sânt nici de o treab; i de aci ne vom rchira, carele

înctro îl va îndrepta Dumnezeu. Deci ei cu toii priimir

aceste cuvinte, i i se jurar, cum nu numai înaintea jude-

ului sau ctre ali oameni, ce i printr'alte ri îl vor mr- 10

turisi cum este Vasilic, nepotul lui Despot.

Aa meteruguind într'acesta chip Heraclu cu tova-

rii si, au împrit avuia lui Despot, i el au apucat

catastiele i zapisele, între carele au fost i diresele cele de

domnie a lui Vasilic, nepotul lui Despot, carele perise la 15

rzboiu, i au luat i din bani oarece, ca s-i fie de cheltuial,

i împreunând numele, tovarii si i-au zis Heraclu Vasilic,

nepotul lui Despot, luând numele celuia ce perise la rzboiu.

1 avuia] averea 2 stpânu nostru A^L^M-, ci-m AL^L^M-
ce-m ce-mi L^L^ i M^, v om. A- 3 avuia] averea avuia st- 20

panului nostru A^ 4 tot] tocma M, s-m A^MS mie s-mi dai L'\ ca-

tastijele i zapise zapisele i izvoadele 5 câte sânt om. ]VP 6 voi

om. A, voao m ms5, bune 0771. A^, acele] aceste M^, acele hârtii] hârtiile

acestea L^L*, nici] nu 6-7 nici v — treab om. 7 nici de] de

niciL^L^LMeA, rschira L* despri L^ careL* 8 încotro-lM^ înctru 25

îl L*, îndirepta L^iVPM^, Deci om. L^M^M^, ei om. 9 i-i giurar
9-10 judeului] giude-nlor judecilor L^L* judectorilor AL^ 10 ali

oameni] alii M3, iljc-lL^ 11 este] el este M^, VaslicM^ 12meter-
ugândL^ meteruguindu-i A2L3L^ într'acestai A^M^, Aa — chip] în-

tr'acesta chip meteruguind M^, Hareclu 12-13 cu tovarii si] 30

tovaroii si au mers la judectori, de l-au pârât cum le oprete el sim-

briile i el A toat averea unchi-su, rugându-se ca s-i porunceasc s
le plt-feasc simbriile, i aa au fcut, c dup ce l-au mrturisit cum
i-au învat el, poruncind s le plttsc simbriile 13 si] lui M^, au^]

i ei au M2, avuia] averea M^, i] iar M- 14 catastijele izvoa- 35

dele care L^, au fost] era M^, dir-fcse L^M^ drisele L\ cele] hri-

soave L2 om. 15 a om. L^, nepotul] nepotului su al A^ 17 înpreu-

nându-i A^L^, si] lor L\ numele tovarii si] tovaroii numele su A^

numele tovaroului lorA^ numerile {sic) tovarii si (lui M^) M^M^ tova-

roii lui numele amândoao M^, i-au zis ei M- om. IvP, VasicL^, Hareclu 40

Vaslic M2 18 nepot M^M^, luând] luând i M2 adec luând M^, celuia

ce perise] celui perit
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i de aci rchirându-se toi în toate prile, Despot au
apucat nume de domnie, i au trecut la ara nemeasc,
cruia, dac i-au luat seama chesariui nemesc, cu dragoste

l-au priimit
;
carele, dac i-au artat diresele cele de domnie,

5 l-au crezut cu adevrat c este nepot lui Despot, i era la

cinste mare; îns lui nu-i era de cinste, ci socotea cum ar

putea face s dobândeasc domnia la moia sa la Moldova.

Carele umblând pentru domnie, au lsat Nemii i au trecut

la Lei, i slujind coronii leeti i umblând între voinici la

10 rzboae, s'au împrietenit cu Albriht Laskii, voevoda Siraskii,

carele, dac i-au luat seama, cu toat nevoina au silit ca

s-1 duc la domnie, adeverindu-se Despot, c oricât va cheltui

pentru dânsul, îi va întoarce mai cu asupra cheltuiala. îne-

legând Laskii aceste cuvinte s'au înfârtit cu dânsul.

15 Când au otrvit Alexandru Vod pre Despot.

înelegând Laskii i cu Despot de multe asuprele ce

fcea Alexandru Vod boerilor si, gândir c pre lesne se

vor împrieteni cu o seam de boeri de ar, i sftuindu-se

amândoi, au lsat Despot s strâng Laskii oaste, iar el,

20 fcându-se om prost, fiind necunoscut, s'au dus în ar la

Moldova, c fiind om cu minte mare, umblând cu tain pre

la boeri pre toi i-au fcut prieteni. Mai apoi, umblând cu

1 de aci om. râschirându-se ISP 2 numele L*L^ 3 esa-

riul înpratul 4 carele] i om. A\ carele — domnie] unde i
25 dir-ksele cele de domnie dac le-au artat 6 îns lui — cinste om.L^L*

6-7 ar putea] va putea arL^ vaM^M^ 7 face] s fac face cum-

va AL^L^L*, la moiile saleL^ om.M^ 8 s'au lsat pre Nemi 9

i^] unde L^, corunii L* coruniei A^L^L^L^, i^ om. M^, întru M^, \o-

niciL^M^M-^ oteni M3 10 rzboiu M, AlbrehtM2M3, voevodul AL^L^L^,

30 S-Kraskii M1M2 11 silit] nevoit L^L^L*, ca om. L^LW 12 adeveri n-

du-i-seA\ oarecâtL^L^MW 13 dânsul] el M«, asupr] asuprealM^M^
13-14 Aceste cuvinte înelegându-le Laskii A- 14 aceste] de aceste M^,

înfrtiit A^ 15 Când] Cum INP 16 cu om.UL- 17 gândir] au

socotit M3 19 s] ca sA^L^LW 20 necunoscut] om necunoscut L
35 s'au dus] au mersM^ 20-21 în ara Moldovei L*L5M3 21 c] i

22 pre] i pre M^, Mai apoi] i L-, umblând] au înblat. M^
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înelepciune mare, s'au apropiat de au grit i cu Roxanda,

doamna lui Alexandru Vod, care i-au fost sor bun. Roxanda
au spus lui Alexandru Vod de dânsul, i s'au rugat sa aib
socotin ; nici Alexandru Vod i-au frânt voia, ci l-au priimit.

Mai apoi, dup mult vreme, prepuindu-i Alexandru Vod 5

pre Despot, l-au otrvit pre ascuns ; carele, dac s'au priceput

într'acesta chip c-i otrvit, s'au dat la doftor de l-au pzit
i nimica nu i-au fost.

Iar Laskii în ara leasc, zlojindu-i multe sate i
ocine i luând bani de pre la alii, strângea oaste. 10

Iar Despot, dac au eit de la doftor, îndat au fugit în

ara leasc, i s'au dus la prietenul su, la Laskii, i i-au

povestit de toate câte au petrecut la Moldova.

Când au purces Despot i cu Laskii întâiu spre ara Moldovei

cu oaste. 15

Laskii, voevoda Siraskii, dac au strâns vre-o 4000 de

oameni pre leaf, luând pre Despot cu sine au tras spre

hrania româneasc, unde sosind la Nistru i gtindu-se s
între în ar, au prins de veste Alexandru Vod, cum Des-

pot vine cu oaste leasc asupra lui i au sosit la margine; 20

1 mare om. M^, cu om. M^, Roxanda om. JJ 2 Roxanda] Iar

Ruxanda Iar doamna Rocsanda 4 nici] i nici L- de care lucru

nici M2, i-au înfrânt A2 nu i-au înfrânt A^L^L^'L^M^ 5-6 dup mult —
Despot] Alixandru Vod, prepuindu-i pre Dispot, nu dup mult vreme
au poruncit deL^ 6 carele] apoiL^, s'au priciput s'au simit L el 2.5

pricepându-se 7 într'acesta chip om. c e c raste

cum c-i L2 om. A^, dohtor do^ior doftori AL^, l-au] s'au A^L^

10 ocini LW, alii] unii alii L^L*, i strângea A^ de strângea au
strâns L2 11 dac] într'acea datL^, dohtor doftori A^Is/P 12-13 i
i-au povestit] i i-au spusL*L5M2 povestindu-i 13 au petrecut] pe- 30

trecuse AL^L^ au ptimit L^L* 14 Laskii cu Dispot L^, întâiu om. M^M^
spre Moldova LM^ 15 cu oaste om. 14-15 Când — oaste] De venirea

lui Dispot cu Laskii la Moldova 16 voevodulL^ vre-o] vrw M^ la

vo L^ la L* 17 pre^] în L^L^L*, sine] dânsul L^ 17-18 au tras spre hra-

nia rumâneasc, luund i pre Despot cu sine L^L* 18 româneasc] 35

Moldovei A moldoveneasc M^, unde] i M^ 18-19 în ar s între L^

19 de om. A 19-20 Dispot Vod AW 20 vine] ine L^
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aa x\lexanclru Vod de sârg se gteaz cu vre-o 40.000 de

oameni, i le ese înainte la Nistru, ateptând pre Laskii i
pre Despot.

Când au venit veste la Alexandru Vod c au murit Despot.

5 înelegând Albriht Laskii i cu Despot, cum Alexandru
Vod le-au eit înainte la margine cu atâta putere, n'au cu-

tezat s între în ar, ci sftuindu-se s'au întors înapoi, cru-

ându-se pre alt dat, i au rchirat oastea toat pre la

sate, lsându-le cuvânt, când le va da veste, s fie toi gata.

10 Iar pre Despot l-au închis Laskii într'o tain a sa, unde

nime nu într acolo fr numai Laskii, i au scos cuvânt la

gloate cum Despot s'au rzbolit. i aa din zi în zi artân-
du-se Laskii cu voe rea ctre toi pentru boala lui Despot,

i îmblând trist, nu dup mult vreme, întru una de zile au

15 eit Laskii afar la gloate, artând u-se posomorât la fa i
cu haine negre, artându-se jalnic i cu voe rea, mrturisind

ctre toi cum Despot au murit
;
i au învat s grijasc ce

trebuete de pogrebanie, i au învat de au fcut un sicriu,

i l-au bgat în tain unde era Despot, i în sicriu au pus

20 o piatr mare, i au smolit sicriul bine, cum ar fi om mort
într'însul, zicând c au smolit pre Despot în sicriu; de aci,

1 sârg] grabA^ gt-kzM^ gt-feazL^ gtete AL gtiaL^,

aa— gteaz] i de sârg s'au gtit 1-2 de oameni] de oaste L^L*

om. A? 2 le ^seM^ le wseLM^ le-au eitAM^ 4 Când] CumM^, la]

25 luiM^, c] cum L2 cum c A^, Despot Vcd L', Dispot au murit

6 la margine om. cu atâta putere la margine la margine cu toat
puterea sa 7 sftuindu-se om. AL^L^L* 8 toat om. 9 l-
sându-le] lsând ]J dându-le M^M^ va] vor M^, veste] tire AL^L^L*

12 gloat-h A^L^ 15 gloat-KAi 16 negre] de j^leM^, jelnicM^ j/Alnic

30 18-17 cum au murit Dispot mrturisind ctre toiU 17 ctre toi om. L^L*,

cum] c M3, ce] cele ce A^ 18 trebuAte L^NP -rate trebui A^L^L^L*

trebueM^, de^] laAL^L^L*, pogribanieL* îngropat M^, au învat] au
poruncit A poruncind L^, un om. M^, sicreiu A^ secriiu sicreu s-k-

criiu IvP 1 9 taina L*MS sicriiu A^ sicreiu s-ncriu M^, au pus în si-

35 criuAL 20 secreiul M^, ar fi] ar fi fost A^ 21 în sicriu] într'însul AL*,

de aci] i de aci AL i
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aducând preoi muli, cu toate gloatele sale i cu mult jale

au fcut îngropare i au astrucat acel sicriu.

Deci vrând Laskii ca s creaz toi c au murit Despot,

au trimis cuvânt i scrisori în toate prile, dând tire de

moartea lui Despot, iar pre ascuns cum putea mai vitejete 5

se gtia. i fiind acolo i iscoadele lui Alexandru Vod, i
vzând ei cu ochii lor cum Despot au murit i l-au îngropat,

de sârg au alergat la Alexandru Vod, aducându-i veste bun
cum Despot au murit, i au vzut cu ochii si unde l-au în-

gropat, i cum este Laskii jalnic pentru moartea lui Despot. 10

Crezând Alexandru Vod cu adevrat aceste cuvinte c au

murit Despot, cu mare dar au druit pre vestitoriul acela,

i bucurându-se c s'au mântuit de vrjmaul su, au slobozit

otile pre acas.

Când au mers al doilea rând Laskii cu Despot cu oaste spre 15

ara Moldovei asupra lui Alexandru Vod, i s'au btut cu

1561 Alexandru Vod la Verbia. Vleatul 7069, Noemvrie 18.

Albriht Laskii, voevoda Siraskii, scoând cuvânt în toate

laturile cum Despot au murit, i înelegând cum Alexandru

1 aducând] adunând L^L*, toate om. M^, cu toate gloatele] i (cu L-^) 20

alte gloate ale L^L^L* 2 îngropar-fe A^L^L^L^M^, au fcut îngropare] l-au

îngropatM^, i au astrucat om. A^M^, acel] acelui A^ 3 toi] eu toii A^

4 scrisoare MS scrisori i cuvânt LM^ 6 se gtaM'M^, ilIarM^M^
om. L, i^ om. L, iscoade de a lui IVP iscoade i de la L^L* 7 ei om. L*jNP,

lor] siL^L^ cu ochii lor] cu adevrat L^L*, cum] cL*, Despot au 25

murit i] au murit Dispot iL^ pre Dispot 8 de sârg] cum mai de

sârgM^, de sârg —Vod om. L^L*, ducându-i AL 9 cum c AS si]

lor Al 10 jalnic] în j-kle (jale M^) mare M 11 i crezând AS cu ade-

vrat om. L*, aceste cuvinte cu adevrat A, aceste cuvinte Alixandru

Vod cu adevrat LS c] cumA^L^ cum c AS cu adevrat — cuvinte 30

c] acele cuvinte cum c adevrat 14 pre acas] de s'au dus pre

la casele lor M^M^ pre acas de s'au înprti^t fr grij 15 cu^] i
cuL^L^L^ 15-16 spre ara Moldovei] la Moldova L*L5 16-17 i s'au

btut cu Alexandru Vod] i s'au btut L*L^ i i-au dat rzboiu A 17 la

Verbie L la sat la Verbia AS Vleatul om. A^L^L^L* 15-17 Când — No- 35

emvrie 18] Pentru Laskii cu Dispot când au vinit de al doile rând cu

oaste spre ara Moldovei asupra lui Alexandru Vod M^ 18 AlbertM^

19 lturile L^ pri MS cum'^ c AS cum Despot au murit] de moartea

lui Dispot MS cum2] cum c A^ cM^
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Vod otile sale le-au rchirat, afl vreme preîndemân
ca s loveasc fr veste de iznoav asupra lui Alexandru
Vod, i de sârg au trimis la porunici, cum mai curând ca
s strâng oastea toat la un loc, unde dac s'au adunat,

5 s'au aflat vre-o 12.000 de oameni. i de aci au zis Laskii lui

Despot s se scoale din mori, adec s ias de la taina de
unde era închis, i de sârg mergând spre hrania româneasc,
fr veste au trecut Nistrul, unde înelegând aa de grab
socotitorii lui Alexandru Vod ce era la margine, de sârg

10 au alergat la domnu-su, la Alexandru Vod, de i-au dat tire,

cum Despot îl împresoar fr veste i au intrat în ar.
De care lucru, cu adevrat tiind Alexandru Vod c Despot
au murit, n'au crezut, ci au învat s tae capul aceluia ce

au adus aceast veste, dându-i vin c face spaim rii, c
15 el tie bine c Despot au murit. îns nesvârindu-se olcarii,

viind unul dup altul, i tot o poveste spun, cum Despot so-

sete, înelegând acestea Alexandru ^^od, deteptându-se ca

dintr'un somn, un lucru aa de grab neavând de ce se apuca
fiind oastea rchirat cine-i pre acas, au apucat pucile

20 cu vre-o 1.500 de oameni ce-au putut strânge de grab, i au

1 sale om. au rchirat otile sale au rchirat otile sale

pre acas-i fietecare L^, aflarL^, prindemân A^L^L^L^ prendemâ-
nLWM^ 2 fr deL^LW, de iznoav se afl inM^ dup loveasc
iar inU dup Vod din r. 5, asupra lui] preM^ 3 de sârg] îndat M^,

25 poronici MS ca] ca s A^L^ s om. 4 toat oastea M^, oastea

la un Ioc toat L2, unde] carii M^, s'au] au A, Dup adunat A^L^L* ad.

oastea toat, ad. toat oastea, iar A^ : oastea 5 Dup aflat A^ ad. de

toat, vre-o] la vre-o ca laM^ de oameni] de oaste om. L^, i de

aci] Atunci 6 de la] din M^, tain A2L2M2, de^ om. AL^L^M^ 7ro-

30 mâneasc] moldovineasc Moldovei A 8 unde înelegând] de care

lucru vzindM^ 10 Ia domnul lor A\ la^ om. L^L^ 11 cum c A^

cM^ 12 cu om. MS tiind adevrat Alexandru Vod M^ Alexandru

Vod tiind cu adevrat M^ 13 ci] i M^, au învat] au poruncit L*L^

s-i taeL^ 14 aceast] aiastaL^L* acea M^ aceste veti LS dând
35 vin MS c^] i 15 c] cum A^ 16 viind] vineaL^, poveste]

veste AL^L*, spun] spuindM^, cum cA^ cM% Dispot VodM^ 17

acestea] aceasta A^ 17-18 înelegând — somn] care înelegând Alexan-

dru Vod, ca din somn deteptându-se M^ 18 dintr'un] din A^MS un^]

de un Al la un M^ vzând un 19 fiindu-i L^M^, oastea lui Am\
40 rhiratLS cine-i] fîete careL^, pre acas] pe la casa sa L^L* 20

cu] i cu M^M^
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eit înaintea lui Despot la Jijia, la sat la Verbie, i au tocmit

pucile împotriva podului, ca s poat sprijini pre Despot;

unde fcând nval mare pedestraii lui Laskii, au apucat

pucile i le-au întors spre oastea lui Alexandru Vod; unde
împresurând pre Moldoveni cu focul pucilor, i din sinee 5

cu plumbi ce pica ca ploaia, de multe rane n'au mai putut

suferi Moldovenii, prsind pre domnu-su Alexandru Vod
au dat dos a fugi, si au rmas izbânda la Lei.

Iar Alexandru Vod, vzându-se golit i prsit de tot

ajutoriul, au fugit în jos spre Hui, i de acolo s'au dus la 10

Turci. Iar Laskii au tras la Suceava i au aezat pre Despot

la scaun, iar el, nu dup mult vreme, s'au dus înapoi, lsând
lui Despot oaste, Joimiri i Nemi i Unguri, ca s-i fie de

aprare dinctro va avea nevoe, iar lui s-i întoarc toat
cheltuiala cât au fcut pân l-au aezat la domnie. 15

Pentru izvodul amânduror cronicarilor leeti i de tocmeala lor.

Pentru acest Despot Vod letopiseul cest moldovenesc

foarte pre scurt scrie, iar cronicarii cei leeti spun mai
dechis i deajuns; ce mcar c din ceputul lui Despot nu

1 la satul Verbie L^L^ 3 mare om. 5 înpresurându-i L^L*, 20

pre] i pre L^, din] de L^L^, sin-ke A^L^L^L^MiM^ sin-feae s/^^n-kH M^,

pucilor i din sinee] din sinie i din puci 6 plumbi] gloanileA^,

ce] ci L*L^ om. M^M\ pica] pica Moldovenii M2M*, multe rane om. L^L*

6-7 cu plumbi — Moldovenii] n'au mai putut suferi Moldovenii de multe

rane, ce pica ca ploaia M^ 7 prsind] ci prsind L^L* ce prsir M^ 25

ci au prsit M2, domnul lorL^L^M^ pre Alexandru AL^L^L* 8 au^]

i au M^, dosul AL^L^M^ 9 Iar] Unde M^, vzându-S/ft A^, i prsit
om.MW 10 i om.M^ 11 la] spre A^L, aizat A^ 12 la] înL^,

iar el — vreme] i el nefcând mult zbav M^ Lup dusM^ aci Laskii

13 oast-k L^L* -tA M^ JolniriA^M^ oaste Joimiri] voinici Joimiri oaste 30

14 deînctroL înctroM^ dinctro — întoarc] de unde i-ar vini vr'o

nevoe i s-i întoarc Dispot M^ 15 cât] cât M^ ce A^ 16 amân-
duror om. M, leeti om. L^L*, de om. L^ Lup tocmeala lor M ad. cum
scrie (scriu M^), Titlul om. 17 acesta L'^M\ Pentr'acesta M^, cest]

cel L^L*M2 18 iar cronicariul cel leesc L\ spun] scriu L^L* 19 dea- 35

juns] mai deajuns M^, ce om. AL^L^L^M^, c om. A^LM^M^
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spun amândoi într'un chip, iar mai apoi tot se tocmesc, c
cu aceast dat tot au fost izbânda la Despot Vod, c au
btut pre Alexandru Vod i au apucat scaunul. Unde dac
s'au aezat la domnie, multe ruti fcea peste voia rii,

5 pre carele mai apoi nu l-au putut suferi boerii i ara, v-
zând de la dânsul atâta pedeaps i strâmbtate asupra lor,

carele de-1 vrea crua Dumnezeu îndelung la domnie, nu
vrea putea fi într'alt chip, ca s nu primeneasc i legea i
s nu rsipeasc ara.

10 Pentru aceia i eu, vzând c de aicea înainte se toc-

mesc scrisorile la poveste amânduror cronicarilor, am silit de

am împreunat scrisoarea lor la un loc, i o am tocmit de am
fcut-o tot una, f îns nu numai cronicarii aleg ce-au scris f.

Când s au sftuit Laskii s scoat pre Despot Vod din domnie.

15 De aceast poveste scrie cronicariul Marin Pacovskii.

Albriht Laskii, voevoda Siraskii, dac au aezat pre Despot

Vod la domnie cu mult cheltuial a sa, s'au dus înapoi la

ara leasc, lsând cuvânt lui Despot Vod ca s-i trimi
tot ce-au cheltuit pentru dânsul, s-i rscumpere satele i

2u ocinile care le zlojise pentru Despot. Ci Despot, dac s'au

vzut aezat la domnie, nimica de aceasta nu grijia, ci numai

1 c om. 2 cu om. M^, tot se afl în dup izbânda 4 f-
cea] f-fcce Ml 5 mai apoi] mai pe urm pân mai pre urm
6 de la] den 7 carele] i crua] inea 8 ca om. L^L^M^,

25 i^ om. AL^L^LS ca s nu — legea i om. 9 nu] nu se A'-^L^L^L*,

i ara 10-13 om. AM 11 la poveste om. L^, am] au 12 am^]

au L\ o om. L*, tocmit-o L^L* 12-13 la un loc — numai om. 13 -o

om. L^, ce-au] carele au L^, f îns nu numai cronicarii aleg ce-au scris 7
joasajul acesta este corupt; înelesul lui nu l-am putut ptrunde 14 Când —

30 Laskii] Laskii, voevoda Siraskii, s'au sftuit M^, s] ca s A^L^L^L^M^,

Vod om. L2 15 scrie se afl în L^L* dup Pacovskii, Marin Pacovskii]

leesc M 16 Albriht] cum (cum c A^ c L^) Albriht AL^L^L* 17 a sa

cheltuial A2, napoiL^ s'au dus înapoi] s'au întors M^ 18 lsând]

dând M3, Vod om. M^ 19-20 satele i ocinile] moiele M^ 20 cari AL^
35 carile L^M^, le zlogise L^ le-au zlojit M^ le jltise L\ Despot^] dân-

sul A^ Ci] Iar M^ om. L^ 20-21 Ci dac s'au vzut Despot M^ 21 de

acestea A^M^ de aM^^M^
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de prade i de ruti ce fcea în ar. Aa intrând scârba

între dânii, înelegând Laskii de atâtea asuprele i strâm-

bti ce fcea rii, i lui nu-i pltete cheltuiala, gândi ca

s-1 scoa din domnie. De care lucru dac s'au adunat la

seim la Petricov cu Dumitraco Vinovekii, carele i acela 5

era om cu putere mare, i sftuindu-se amândoi, au tocmit

Laskii ca s-1 duc la domnie i s scoa pre Despot; de

care lucru încredinându-se amândoi, nu dup mult vreme
s*au rdicat Vinovekii cu oaste czceasc i au venit la

Nistru, ateptând acolo i pre Laskii ca s mearg asupra 10

lui Despot.

Când s'au sftuit boerii ârii Moldovei s scoa pre Despot

Vod din domnie.

într'aceia vreme sftuindu-se boerii rii dinpreun cu

episcopii, ce vor face cu acel rsipitoriu de lege, c nu numai 15

clcând obiceile rii i jacuri fcând, ce i legea cu totul

rmsese de batjocur, de care lucru cu toii mai cu dea-

dinsul sftuindu-se cu Toma hatmanul ca s scoa pre

Despot din domnie, i aa jurar pre Toma, c era om cu

inim mare, ca s fie el începtoriu acestui lucru. 20

într'aceia vreme înelegând boerii cum Dumitraco Vi-
novekii au venit la Nistru cu oaste czceasc, i ateapt

1 prad-K AiL^L*M2 przi prda a prdar-fc A^, de ruti ce

fcea] a face roti fcea ruti M^, Dup ar A^ ad. ce le i fcia

2 atâta A^L^LW, asupreli asupreal 2-3 strâmbti] ruti M^, 25

3 ce face A^ 4 din] de L*, lucru om. L^L*, s'au adunat] s'au aezat
într'acest gând, ci adunându-seL^ 5 careL^L* 10 i om. L^M' 11

Dispot VodA^L^ 12 Când s'au sftuit] Sftuitu-s'au iM», Moldovei

om. L^L* 14 La aceia dat sftuindu-se iM^, cu] i cu L^L* 15 nu
numa A^ 16 clcând] clca A^ c calc A^L^, obiceaele IVP obiceiu- 30

rile A^ legea i obiceeleL^, i^] ce iL^, jacurile L*, jacuri fcând] jafuri

fcea A^ face i jafuri A^ jaf fack {sic)U 16-17 ce i legea— rmsese]
mai vârtos cretintatea rmâind 17-1 8 cu denadinsul A^, de care—
sftuindu-se cu] deci cu toii sftuindu-se, mai cu deadinsullVP 18 Tom-
A --fc 19 jurase giurase A^ c era om] carele era AL 20 el 35

om. L^L^, înciptoriu la acesta 21 într'aceia vreme] îns atuncii

cum] cM3 21-22 Vineveki
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pre Laskii vrând s vie asupra lui Despot Vod, s'au sftuit

cu toii, i au aflat ca s trimi la dânsul s-1 pofteasc sa

vie la domnie, i s nu zboveasc, nici s vie cu oaste

mult, c pot ei cu ara, fr oaste, s-i dea domnia, nici s
5 atepte pre Laskii, zicând c dac va veni Laskii, va fi slava

lui, iar nu a lui Vinovekii.
Vzând aceste cuvinte Vinovekii i adeverina boerilor

de ar, au întrebat sfat de Pisacenskii, porunicul su, cum
va face, atepta-va i pre Laskii au ba, c boerii cei de ar

10 il poftesc. Ce Pisacenskii, negândindu-se de vicleug, vzând
atâta adeverin de la boerii de ar, i-au zis s nu atepte
pre Laskii, ci s mearg la domnie dac îl poftesc boerii, s
nu fie lauda lui Laskii, ci a lor. Ascultând acesta sfat Vino-
vekii s'au gtit cu vr'o 500 de oameni s vie spre ar.

15 Când au prins de veste Despot Vod c vine Vinoveicii

asupra iui cu oaste.

Scrie Bielskii, cronicariul leesc, de aceast poveste.

Toma hatmanul, vrând s amgeasc pre Despot Vod s-i

rchire oastea, ca s nu aib cu ce se sprijini despre vrj-

20 maii si, artându-se prieten au spus lui Despot Vod cum

1 vrând] carii s'au gtit M^, i s'au sftuit AM^M^ i au socotit M»
2 i au aflat] i au alesAM^ i au aezat (aizat a-uzat L*) L^L^L* om.M^,

dânsul] Dumitraco Vinovekii s-1 pofteasc om. 4 mult]
multe A2, fr oaste cu ara L^L^L*, s-i dea domnia fr oaste AS s^]

25 s mai 5 dac] de A^ 6 iar nu] nu a fîL^L^ nu va fîL* 7 V-
zând — boerilor] Iar Vinovekii vzind aceste cuvinte i adeverin de

la boerii 8 de2] de la L^L"^ p-K A\ Pisatcenskii Kmm"^ Pisacelski

Pisaceski L^L*, porucinicul A^ 9 i om.W^M.^, cei de ar] râi M*
10 Ce] Deci A i L^L^L*, Pisatceskii A^ Pisatc^nski Pisatcenski M*

30 PisacenskiL*, negândindu-se] nesocotind M^, i vzând A^ 11 de ar]
rii AM2, i-au] au A^ 12 d-fcca-l A^L*Mi dac-1 M», boerii om.M}
13 lui] a IuiM3, ci] ci s fie M^, lor] noastr L^L^L*, i ascultând

14 s'au gtatL^M», vre-oAL^ om,U, s] casAL^L*, spre] înM^M^
15 Când —Vod] Dispot Vod au prins de v^ste 15-16 c-i vine asupr

35 Vinovekii L^L* 16 asupra lui om.U, cu oaste om. AL, cu oaste asupra

luiM3 17 BelskiiMS Scrie — poveste om. AL^L^L* 18 amgeasc]
înele M3 18-19 s-i rhire s-i rchir-fcL^ 20 cum cA\ au

spus lui Despot Vod cum] lui Dispot, i-au spus cM^
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Vinovekii s gtete i vine asupra lui, i au sosit la Nistru,

i au chemat într'ajutoriu i pre Ttari, i înc adogea de

zicea c Ttarii stau gata la margine i vor s între în ar.

Când au trimis Despot Vod la Vinovekii pentru pace.

Scrie cronicariul leesc Marin Pacovskii, c dac au 5

îneles Despot Vod de venirea lui Vinovekii, tiind c
despre Laskii, de unde-i era toat ndejdea, are scârb mare
pentru ce nu-i întorsese cheltuiala, socoti c de acolo nu se

va putea ajutori. înelegând c i Laskii va s vie cu Vi-
novekii asupra lui, s'au sftuit s fac pace cu Vinovekii ; 10

netiind nimica de vicleugul boerilor si, au trimis sol la

Dumitraco Vinovekii pentru pace, giuruindu-i 1000 de cai

i câteva mii de boi, numai s fac pace i s se întoarc

înapoi. De care lucru întrebând Vinovekii sfat de Pisa-

censkii, porunicul su, de la carele pentru sfatul lui mai 15

apoi i-au venit toat rutatea asupra capului lui, c vrând

Vinovekii s fac pace pre cuvântul lui Despot i s se

întoarc înapoi, iar Pisacenskii tot l-au îndemnat s mearg,
zicând c dac-1 pohtesc boerii i ara, mai bine s fie el

stpân de cât altul. i aa Vinovekii, ascultând sfatul lui 20

Pisacenskii, n'au fcut pace cu solii lui Despot, ci s'au pornit

spre ar, unde mai apoi i-au pus i capul.

1 gtete] gt-kz M^M^ i vine] s vie 3 i vor om.L* 4 la

Vinoveski Dispot Vod L\ Când — Vod] Dispot Vod au trimis

5 Marin Pacovskii cronicariul leesc 5-6 dac înelese L' 8 ce] 25

cci A^L^L*, socoti] au socotit de acolo] dac L'L^L* 9 vie] fie A^

10 asupra lui om. L^L^L*, s'au sftuit — Vinovekii om.AL^L^L* 11 so-

li M^, in sol se afl dup Vinovekii din r. 12 12 Dumitraco om. M^,

pac-fc AL2L3L*M2 pacA giuruind M^M^ juruindu-se lui fgduin-
du-i L^L^L* 13 s se] s-1 LI 14 întrebând Vinovekii] au între- 30

bat M^ svat de sfat A^ in L^L* sfat se afl dup întrebând, de]

p-KA^ 15 de la careL^L*, de la carele pentru sfatul lui] de a cruia
sfat M3 15-1 6 mai apoi pentru sfatul lui (su L^L*) L^L^L* 16 lui] su L*

om. Ml 17 Dispot Vod M^, i om. A^ 18 napoi L^ s] ca s A,

margA^L^L^L^M 19 zicând] zicându-i vzind M, c om. A^M^, -1] 35

îl A^L*, poftesc UUUm^ 20 ascultând] au ascultat M^ 21 nu f-
cu AL^L^L* n'au ascultat s fac M^ 22 i^ om. M^ i capul i-au pusAL

33258 13
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Când au trimis Despot Vod s fac pace cu Laskii.

Vzând Despot Vod c despre Vinovekii nimica nu
folosete, au trimis iari la prietenul su, la Laskii, cu mult
rugminte, s-i întoarc scârba despre dânsul i s nu-1

5 lase la nevoia lui, ci s-i vie într'ajutoriu, s-1 sprijineasc

despre vrjmaii si, i ce va fi pofta i cheltuiala lui, i
dintâi i de apoi, toat s i-o întoarc, înc i alte daruri

multe i-au adeverit. Unde vzând Laskii rugmintea lui Des-

pot, fiind i Laskii atuncea sosit la Nistru la marginea rii,

10 au chemat pre toi porunicii si, i au cetit cartea lui Despot

înaintea tuturor. De care lucru întrebând sfat de dânii, scoa-

te-va pre Despot din domnie, au sprijini-l-va despre vrj-
maii lui, înelegând porunicii aceste cuvinte, i vzând c
i Vinovekii nu i-au ateptat precum^ le era tocmeala, ci

15 au întrat în ar, au sftuit pre Laskii s nu lase pre Despot

la nevoe, de vreme ce mai nainte cu ajutoriul lui l-au aezat
la domnie, zicând c de va ei Despot din domnie i chel-

tuiala lui Laskii va fi perit, iar de va fi Despot la domnie

tot este cu ndejde c se va întoarce cheltuiala lui Laskii.

20 De care lucru luând Laskii acesta sfat, au purces ca s apere

pre Despot Vod, unde au venit Laskii la rmurile iretului

cu 14.000 de oameni.

1 Vod om. L^, Când — Vod] Dispot Vod au trimis 2 Vod
om. L^L* 2-3 n'au folosit nu isprvete 3 iari] iarM 4 s-i]

25 ca s-iA 5 nevoia Iui] nevoe L^L* 6 despre] de M^M^, celce-iM^M^,

va fi pofta] va pofti 7 i^] i ceastM^, toat s i-o întoarc] tot

s-i întoarc L^L* s-i întoarc tot s i-o întoarc pân la un ban M^,

înc] i înc AM^M^ om. L^L^L* 8 Dup multe L^L^L* ad. i-au fgduit i
iarU ad. i-au druit i, Unde] Deci M^, vzând] auzind M^, Laskii om. L*

30 9 Laskii] el atuncea se afl înM'^M^ dup fiind, iar mAMwpâ sosit,

sosit] solit M^M^ 10 toi om.W-M"^ 11 înaintea lor a tuturora A, De
care lucru] iM^, întrebând] au întrebat L^L^L*M^, întrebându-i pre

dânii de sfat A^ 12 despre] deL^L'L* 13 lui] si A^LM^, porunicii

siL^L^, i om. AL 14 i om. M^, pecumL^ duprecum A^ le om. L^L^L*

35 15 au^] ei auM^ 16 ce] cA2M%P, aezat] pusM^, l-au aezat pre

Dispot A 17 ei] lipsi 18 Laskii om. L^ 19 cu om. L^, se] i

seA^L^L^ iLS lui Laskii] lui la locMW om. AL^L* 20 luând] înele-

gând L^, sfat] sfat de la dânii M2 21 Vod om. L*, unde] i M^, la]

pân la 22 oameni] ostai
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Când au viclenit Toma hatmanul pre domnu-su

Despot Vod i oastea i-au rsipit.

De aceast poveste scrie Bielskii cronicariul leesc. In-

tr'aceia vreme înelegând Toma hatmanul cum Vinovekii
au intrat în ar, afl vreme ca s vicleneasc pre domnu- 5

su Despot Vod, i merse de-i spuse de venirea lui Vino-
vekii, zicând c au chemat i pre Ttari într'ajutoriu i au

întrat în ar. Aa spimântându-1 cu aceste cuvinte, au

poftit s-i dea lefecii lui ce avea, c era Nemi, Unguri, Lei,

oameni streini, ca s ias cu dânii împotriva Ttarilor, 10

zicând c de va putea opri Ttarii, se va întoarce de sârg

înapoi i pre Vinovekii pre lesne îl va sprijini, c pân
la aceia vreme se va strânge i ara, i pre lesne se vor

curi de vrjmaii si. Crezând Despot aceste cuvinte s fie

de la inim, datu-i-au slujitorii si. Nemii, fr pedestrime, 15

care o au oprit lâng sine, pre cari-i era ndejdea.

Când au perit Nemii lui Despot.

Aicea nu se tocmesc la poveste cronicarii leeti. Cro-

nicariul leesc Marin Pacovskii scrie c s'au rdicat lan,

1 Când — hatmanul] Aice Tom-fc hatmanul au viclenit 2 i 20

oastea i-au rsipit om. 3 leesc om. 3-4 Intr'aceia] c într'a-

ceiaL^L*, Intr'aceia vreme înelegând] c dac au îneles 4 cum]
c 5 afl] au aflat aflat-au 6 merser L^L* au mers M^M^,
de-i spuser L^L* de i-au (i- om. M^) spus M^M' 8 spimântându-
seL^L^LW, cu] deL^L^L* 9 Dup poftit ad. Tom-k hatmanul, lifi- 25

oii AS c] carii M^, c era] oamini streini M^, Nemi i Unguri i Lei M*
Lei, Unguri, Nemi L^ 10 oameni streini] i oameni streini AL^^M^M^

i ali oameni streini L^L* i alii M^, s AseM^, dânii] aceia M^ împo-

triva] înaintea M2 11 pre (p-»^ A^) Ttari AW 12 pre lesne om. LS
îl] -l M2 om. A^M' 13 vor] va L^L^L* 14 curi] mântui M^, si] lor A», 30

Iar Dispot crezind M^, s] s-i 14-15 s fie de la inim om. A 15

i-au datM», si om.U, NemiMW lefecii Nemi M^, fr deM^M»
16 care] cari AL ce M^, o au] i-au AL au M^, -i] îi A'L*, pre cari —
ndejdea] pre carii avea nedejde, adec oamini striini, Unguri i de

alii M3 17 Despot VodL^L^MW 18 Aicea — leeti om. AL2L3L* 35

18-19 Cronicariul] Cronicul A\ Cronicariul leesc] cM^ 19 s'au r-
dicat] atunci s'au fost rdicat M'
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craiul unguresc, într'aceia vreme cu cât-va oaste, i apro-

piindu-se la hrania Ardealului sub muni; înelegând de

aceasta boerii moldoveneti, fiind vicleni domnu-su, avur
prilej ca s împuineze oastea lui Despot Vod; au sftuit

5 pre Despot Vod ca s trimi oaste despre hrania ungu-

reasc s fie de straj. i aa au trimis Despot Vod Nemii
si, carii era slujitori la dânsul, i pre o seam de Moldo-

veni, i cu dânii pre Toma hatmanul i pre Mooc vornicul

i alii cu dânii, carii, având viclenie ascuns la inima sa

10 asupra domnului su, au învat cu tain pre Moldoveni,

carii noaptea, dac au adormit Nemii, i-au împresurat Mol-

dovenii i pre toi i-au tiat, neavând ei nici o grij despre

soiile sale.

Intr'aceia vreme fiind Despot Vod închis în cetatea

15 Sucevei de frica lui Vinovekii, c nici Vinovekii nu era

departe, de sârg s'au învârtejit Toma cu Mooc i cu Mol-

dovenii, i au încunjurat cetatea, c Ungurii lui Despot înc-i

plecase Toma spre sine, iar Despot Vod numai ce rm-
sese cu pedestraii. i puind Toma straj pregiur cetate, au

20 1 intr'aceia vreme om. L^M^, cât-va] mult 1-2 apropiin-

du-se — Ardealului] s'au apropiat Ia margine 2 înelegând] iar
înelegând 2-3 de aceasta] aiasta L^L* 3 moldoveneti] lui Dis-

pot Vod M^, viclian M^, domnului lor 4 prelej p-^rlej L^L*,

sftuit-au L* i au sftuit boerii 4-5 au sftuit pre Despot Vod
25 om. A 5 Vod om.L^, oastt A^L^L^L* 6 str-kajAS aa] atunci

om. L2, au trimis] s fie trimis M^ Vod om. AL^, pre Nemii A^

7 si] lui AS pre] cu 8 cu dânii au trimis AL^L^L*, vornicul Mo-

oc 9 alii] pre alii AS având — ascuns] au avut viclenie avea

vicleug ascuns MS la inimile lor A^ 10 su] lor AS domnu-su L
30 domnului lor lui Dispot Vod MS au] i auM^ aceia au MS cu] preL^

în MS Dup Moldoveni M^ ad. s uciz pre Nemi 1 1 carii] deci MS
au dormit LS dac au adormit noaptea M^ 12 ei om. LS neavând ei

nici o grij] fiind Nemii fr de grij M^ 13 sale] lor AS Dup soiile

sale M3 ad. adic despre Moldoveni 14 Intr'aceia — închis] Atunci

35 Dispot Vod fiind închis M^ 15 Vinovekii^] acela M^ 15-16 c nici—
departe] nu era departe nici Vinovekii M^ 16 de sârg] îndat MS
vârtejit A^L^L^LW întorsMS Tom-fc hatmanul MS cu^] i cu MS Mooc
vornicul L2M3 17 c] c pre A^ cu L^L^LS înc îi A^L^M^ c îi L*

c-iL» 18 numa ceL* 19 cu] numai cu MS prejurL^LS înprejur

40 în cetate înpregiuriul cetii A^ pre jumtate M^
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eit înaintea lui Vinovekii la iret, cum se va pomeni

mai jos.

Bielskii, cronicariul leesc, aceast poveste, ce scrie mai

sus pentru moartea acestor Nemi, nu o scrie aa cum o

scrie Marin Pacovskii, ce scrie într'alt chip, de se tocmete 5

cu letopiseul cel moldovenesc, cum vei vedea cetind înainte.

Toma hatmanul, dac i-au tocmit lucrurile sale cele

de viclenie despre domnu-su Despot Vod, înelegând c
Vinovekii va s între în ar, datu-i-au tire de venirea

lui Vinovekii, zicând c au chemat într'ajutoriu i pre 10

Ttari, carii au intrat în ar, i au poftit s-i dea lefecii lui.

Nemii, ca s ias cu dânii împotriva Ttarilor, i apoi se

va întoarce împotriva lui Vinovekii. De care lucru ascultând

Despot Vod, datu-i-au lefecii si. Nemii, carii dac i-au

apucat Toma la mâna sa, au purces cu oastea în jos, i au 15

trecut Prutul pre la Frileni, i tabra i-au pus la sat ia

Spoteni. i dac s'au aezat acolo de mas, Toma i cu ali

protivnici ai si au sftuit, în ce chip vor putea pleca Nemii
ca s fie întru una cu dânii asupra lui Despot; ce tiind c
Nemii, unde slujesc, cu direptate slujesc domnilor si, i nu-i 20

1 înainte L2, cum] duprecum 1-2 mai jos se va pomeni
3-6 Pasagiul acesta este scris mAL^M^ cu rou ca i titlurile 3 Bielskii]

IarM2, leesc] acel leesc 4 moartea] perireaM^ o^om.M^, cum]
precum A^M', o^ om. L^M^ 3-5 ce scrie— Pacovskii om. L^L^L* 5 ce]

o L^L^L*, de] deci M^M^ 6 cel] cest AUUL*, cum] precum dup- 25

cum deprecum L*, cetind om. M^M^, vei vedea — înainte] vei ceti

de aicea în jos i aa zice L arat înainte 7 sale om. 8 viclenie]

vicleug 8-9 c Vinovekii va] c vine Vinevekii i va M^M*
de vinirea lui Vinovekii c va 9 dat-au Dup tire IVP ad. lui

Dispot Vod 9-10 de venirea lui Vinovekii] de Vinoveskii cum 30

vine A^ de vinirea lui Dispot Vod de vinirea lui Vinovekii (sic)

10-11 i pre Ttari] Ttari^i i pre Ttari într'agiutoriu 11 ca-

re carie lui] siL3L*M* 12 Nemi M^M^, ca om. jVP, cu dânii
om.M^ 13 lucru] sfat M3, ascultându-1 Â^L* 14 si] lui L^M^, Nem-
i careM^ pe cari AM^ 15 pre mâna saL la mânule saleM^ 35

cu oaste A^M, in jos cu oaste (-t-fc L^) L^L^L* 16 tabra i-au pus] au

tbrât 17 Spoteni] ipot-kniA^ de mas] la vreme de mas (ma-

s A') AL, i om. 18 potrivnici înpotrivitori A' om. pre

N^miM^ 19 ca om M^, întru] la 19-20 c Nemii] pe Nemi
20 unde] pre unde L^M^M^ precum M^, cu direptate slujesc] sânt cu di- 40

replate L^M^, si om. domnilor si] domnu-su A^L^L^ domnului su L*

domnului lor AS i om. L^L^M^M^, nu-i] nu A^L
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vor pleca pre lesne, ci aflar ca s trimi iscoade pre ascuns,

s nu tie Nemii, s se fac a se duce împotriva Ttarilor,

mai apoi, întorcându-se, s aduc veste bun cum Ttarii

s'au întors înapoi. i când fu a doua zi, fcur veste c s'au

5 întors Ttarii, i pentru bucurie ziser boerii s se vese-

leasc toi, i cinstir pre Nemi pân îi îmbtar, i peste

noapte îi uciser pre toi.

De domnia lui tefan Vod Toma.

Iar a doua zi dimineaa dup sfatul ce sftuise boerii

10 moldoveneti i uciser pre acei Nemi ai lui Despot Vod,
cu toii rdicar domn pre Toma hatmanul, i-i puser
nume tefan Vod. Deci de sârg purceser spre Suceava,

ca s încungiure cetatea pân nu prinde de veste Despot

Vod, i dac sosir la cetate, având tire cum sosete i
15 Vinovekii, puse straj pregiur cetate, i înc de acestea

Despot Vod nimica nu tia. Toma au eit înaintea lui Vi-
novekii la pod la Vercicani, pre iret.

Cronicariul IVIarin Pacovsl(ii scrie:

Acolea tocmindu-i Toma oastea sa în dou pâlcuri,

20 1 pleca] putea pleca M', pre lesne îi vor pleca A^L, aflar] afl
sfatM^ socotir ca om. AL^L^L*, iscoadile saleL^ 2 se^ om.M^
3 mai] i mai om. L^, cum c A^ 4-5 i — Ttarii] i aA fcând
om. M^M2 5 bucuria M^M^ -rira A\ i pentru bucurie] pre urm
6 toi om. L*L^ Dup toi ad. c s'au întors Ttarâi, preste L^M^M^

25 priste A» 8 De] Pentru M^M» om. M\ Dup Toma A ad. Vleatul
(om. A2) 7071 Avgust iar : ce-au domnit 5 sptmâni 9 sfatul om. L^, 1563

ce] ce-1 A^ ce se L^, sftuir L^L^L^M^ 10 moldoveneti] înti om. AL'^L*,

ucisese Al, acei] cei pre Nemii lui A^M^M^ 9-10 Iar— ai lui] Bo-

Avii moldoveneti a doa zi dup ce-au ucis pre acei Nemi a lui 12 nu-

30 mele Deci] iM^ de sârg] de grabA^ îndat M^, purnas-KM^

-M-fcaseM^ -Mas-Kr-h-M^ 13 ca] i ca om. M^, nu] a nu prinde] cu-

prinde M^, de om. L^L^L* 14 cum] cum c A^ cum vine 14-15 i
Vinovekii sosete L^L* 15 pus-^M^M^ au pusM% prejur pejur L^
înprejurul cetii A^L^L* pre lâng cetate A", înc om. L^L^L*, acestea]

35 aceasta A^ ASt-bL^L* aiasta 16 nimica nu tia Dispot Vod nimica

Despot nu tia L*, Iar Toma 17 la pod la Vercicani om. M^M^
18 Cronicariul om. M^, Maric Pacovskii cronicariul leesc M^M^, scrie

c M3 om. AU 19 Acolo M^, polcuri A'^UULmm^
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vrând s înale pre Cazaci, au pus un pâlc de o parte de pod,

alt pâlc de alt parte de pod, dându-le învtur într'acesta

chip, dac se vor înira Cazacii la pod, atuncea s-i loveasc
'

fr veste de dou pri, cum s'au i tâmplat. Ins mai na-

inte cu o zi au trimis Toma olcari înaintea lui Vinovekii, 5

dându-i veste cu înelciune, cum mâine diminea vor ei
boerii toi înainte-i, de i se vor închina, i vor merge cu toii

asupra lui Despot; de care lucru, înelegând Vinovekii
aceast veste, cu mare bucurie au purces a doua zi, atep-
tând s-i ias boerii înainte s i se închine, unde mai apoi 10

cu mare înelciune s'au înelat.

Bieiskii i Marin Pacovskiî amândoi cronicarii leeti scriu:

Ateptând Toma pre Vinovekii cu oaste tocmit la

pod la Vercicani, iat au sosit i Vinovekii cu Cazacii si

;

ci Vinovekii nu venia ca la un rzboiu, ci ca la o domnie 15

deart de stpân, cu puini, i înc el fiind bolnav de sn-
tate. i acoperindu-i negura, deodat Toma cu oastea sa

cea tocmit fr veste i-au lovit, de i-au spart i i-au rsipit,

i pre muli i-au prins vii. Unora le-au tiat urechile i i-au

slobozit, pre alii, dinpreun cu domnu-su Dumitraco Vi- 20

novekii, i-au trimis la împrie, c Vinovekii neavând
ndejde de o potical ca aceia i fiind negata, lovindu-i Toma

1 vrând] ca pâlc] pâlc de oaste L^L* 2 de pod om.

3 dac] c dac M^M^, vor] va 4 de] în M^M^, cum] precum
întâmplat 4-5 cu o zi mai nainteM^ 6 cum de mâine 7 îna- 25
inte-i om. L^L^L* 9 aceasta lOs-iAseM' 12 scriu c Biei-

skii — scriu] Când au btut Toma pre Vinoveski la pod (la pod om. L^)

la Vercicani pre iret L^L^L* ; w JVPM^ nu e ca titlu 14 iat au sosit]

vinit-au 15 ci Vinovekii] îns M^, ci^] ci venea L^L^L* 16 st-
pâni AL^L^, puini] puinei L^L* puini oameni M^M^, înc om. L^, el în- 30
cL^L*, fiind om. L 16-17 de sntate om. 17 negur M^, deodat]
atunci deodat M3, i Toma L^MW, oaste 19 i-au^] au L^L^L^M^^

20 domnul lor AS Dumitraco om. L^M 20-21 dmpreun— Vinovekii^]
înpreun cu Vinovekii stpânul lor 21-22 neavând — aceia] de una
ca aceasta neavând ndejde L2 22 ndejde] grij M^, oom.M^, puti- 35
cal Ml, aceia] aceasta L^L*, i nefiind gataM^, i lovindu-i M1M2



200

fr veste, pierdu Vinovekii rzboiul i au dat dos a fugi

;

i vzând c nu va putea scpa, c era i slab de boal, au
intrat într'o cpi de fân la un sat la Botoani, i viind un
pop la fân s-1 încarce, l-au aflat în cpi ascuns, i l-au

5 dus la Toma de l-au închinat. Mai apoi, cum s'au pomenit

mai sus, l-au trimis la împrie dinpreun cu cumnatu-su
Pisacenskii de i-au închinat.

De moartea lui Dumitraco Vinovekii i de a cumnatu-su

Pisacensicii.

10 Ducând oamenii Tomii pre Dumitraco Vinovekii i
pre cumnatu-su Pisacenskii la împrie, au dat preste oa-

menii lui Alexandru Vod, carii venia s ia ara cu crile
împratului, c împratul, auzind de atâtea amestecturi ce

se fac în ar i se scoal unul pre altul, nu suferi, ce dede

15 1 au pierdut M^M^, Vinovekii om. L*, dosul AL^L^M^, pierdu —
fugi] de nimic nu s'au putut apuca ce numai de fugM^ 2 putea

om. AL, i^J i can om. A 2-3 au intrat] s'au vârât 3 copi A^

copit un^Oîn.L^L^L*, la^] lâng M^, i] iar ceL^ o?7i. A^, venind A^

3-4 un pop viind 4 s-1] ca s-1 s la fân s-1 (ca s-1 L^)

20 încarce în car L^L* s încarce fânu în car L^, aflat] gsit A^L^L^L*, în c-
pi om. A, ascuns în cpi L^, i] i aa M^M^ i luându-1 de grumazi
5 Mai] D-fccii mai om. M', cum] precum A^ 5-6 cum s'au pomenit

mai sus om. ; în aceste cuvinte se afl dup împrie 6 înpreun
om. L^L* 7 Pisacenskii] Pisoskie Pisovski L* P-ksovski 8 De]

25 Pentru M, Dumitraco om. de om. 8-9 i de a cumnatu-su Pi-

sacenskii om. AL 11 Pisacenskii] Pisokii A^ PioskieL^ Pisovski L'L*,

Pisacenski cumnatu-su L^, preste] preM^ deA^, au dat preste] i-au

tâmpinatM^ 12 Vod] Lpuneanul M^, s ia ara — p. 201, 7 Galata.

Pasajul acesta are wM^ o redaciune deosebit: cu ferman înprtesc la

30 scaonul râi, c dedese domnia iar lui Alexandru Vod, pentru multe

neaezri i amesticri ce se fcea aicea în ar. Aa, dac s'au tâm-

pinat, au luat pre Dumitraco Vinovekii i pre cumnatu-seu Pisacenkii

de la mânule oaminilor Tomii, i-i trimiser de-i închinar ei la înp-
rie, zicând c pe Alexandru Vod poftete ara, i'n nedejdea lui au

35 fcut slujba înpriei. Deci înpratul au poroncit de au pus în cârligi

despre Galata pre Vinovekii i pre cumnatu-seu Pisacenkii 13 au-

zind înpratul M^, atâta L^LW 14 pre] preste A^ spre A^L^L^L*
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domnia iar lui Alexandru Vod i scaunul cel dintâiu. Aa,
dac întâmpinar ducând pre Dumitraco i pre Pisacenskii

la arigrad, îi luar de pre mâna oamenilor Tomii, i-i tri-

miser de i-au închinat de la Alexandru Vod, zicând c
ara îl poftete pre dânsul, i în ndejdea lui au fcut slujb 5

împratului. Iar împratul pre Vinovekii i pre Pisa-

censkii i-au pus în cârlige despre Galata, i acolo au trit

pân a treia zi, cu multe sudlmi i ocri spre Mahmet;
mai apoi Turcii ca într'o proc sgeta într'înii, de-i um-
plea de sgei, i aa au svârit Vinovekii i Pisacenskii lO

viaa lor.

Când au mers tefan Vod Toma asupra domnu-sâu

lui Despot Vod.

tefan Vod Toma, dup izbând cu noroc ce-au btut
pre Dumitraco Vinovekii, de iznoav s'au întors spre Su- 15

ceava, i strângând ara, au încungiurat cetatea, unde era

închis Despot Vod, i au apropiat pucile de o btea. In-

tr'aceia mult gâlceav i hreamt se auzia dinluntru, c
Despot, prepuind de viclenie pre cpitanul pedestrilor Der-

vici Petru, c s'au ajuns cu Toma i va s-i dea cetatea, 20

1 iar] iari A», Alexandru Vod Lpuneanul A, i scaunul cel

dintâiu om. 2 timpinar AL^, Dumitraco] Vinoveki L^, Pisan-

kii Pisovskii A^ i pre Pisacenskii om. L^L^L* 3 dupren (din A^)

mâinile A, a Tomii 5 îl om. A^L^L^L*, slujba AL^L^L* 6-7 Pisa-

censkii] cumnatul su Pisacenskii M^M^ 7 cârlige] cngeM^M*, au 25

trit viiAL 8 spre] asupra lui AS Mehmel AL*M3 Helemet 9 proa-
cM2 9-10 de-i inplurM^ 10sigeiM^ au] i-au s'au AL, s-
vârit] sfârit AL, Vinovekii om. AM^, i Pisacenskii om. ALM^ 1

1

lor] sa LI, viaa lor om. L^L^L* 12 Când — Toma] tefan Vod TomA
au mersM^, domnului su A^ 13 lui om. A^L^L* 14 btut] îne- 30

lat 15 Dumitraco om. AL^M^, de iznoav om.M'^ 17 apro-
piat] abtut M3, de o btea] de btea cetatea 17-18 i într'aceia

într'aceia vreme A', hr-kmtA^ hr^mtM^ hramtL^L^L^M^ heramt L^

zarv M2 19 pedestriilor pedestrailor A^ pedestrimei om. L^L^L*
19-20 Darovici L^L^L*, pe Darovici Petru cpitan U 20 Petru om. UL' 35
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l-au omorât. Intr'aceia slujitorii, vzând npastea i moartea
cpitanului lor, mare zarv fecer, i întâiu se ispitia s-1
omoare, apoi se sfâtuir, c vor zice c nu pentru cpitanul
l-au omorât, ci au viclenit pre domnu-su, i s'au lcomit de

5 au luat bani de la Toma. i aa rupser sfat, ca s trimi
s le jure Toma s fie ei slobozi, iar ei s-i dechiz cetatea,

i ei s hlduiasc, i de nume de viclenie s se cureasc

;

aa luând adeverin de la Toma au dechis cetatea.

De moartea lui Despot Vod Ereticul.

10 Despot Yod, dac vzu c l-au viclenit toi boerii, i
l-au prsit toi slujitorii, i ara s'au rdicat asupra lui, i
ajutor de unde avea ndejde, de la prietinul su de la Laskii,

nu-i vine, aa vzând perirea sosit asupra capului su,
îmbrcat domnete au eit afar din cetate, mai sus de

15 Areni unde era ara adunat, i se închin Tomii. Iar
Toma cu multe cuvinte l-au mustrat, aducându-i aminte

de multe lucruri fr de lege ce fcea, c nu numai ara

1 l-au omorât] ce l-au omorât au scos sabia i l-au omorât A,

npastea] acea npaste L^L* 1-2 npastea cpitanului lor i moar-

20 tea c-1 omoar pe cpitanul lor cu npaste M^M* 2 lor] su IVP

om. L-, fecer f-fccer îvP ce f-fccer fcur A^L fcea AS se ispiti

se ispitir L^L^^L^M^ se ispitise 2-3 s omoare pe Dispot Vod A
3 se sftuir] socotir M^, c^] c pre urm M^, cpitanul lorL^L^M*

4 domnul lor A^ 5 Toma Vod A, rupser] aleser L^L* 6 iar]

25 i L^L^L^M^ 7 i s iilduiasc ei A^ i ei s scape A^ om. 6-7 s
le jure — hlduiasc] la Toma s le jure s fie ei slobozi i s hl-
duiasc, s n'aib ei nici o nevoe, i ei s-i deschiz cetatea M-M* 8 aa]
i a-kM^ 9 De] Pentru M 10 Despot] Atunci Dispot M^, dac au v-
zut M^M^ 12 ajutor — ndejde] nedejdea de agiutoriu de unde avea AP,

30 de lai] den L3, de la^ om. L^L^M^ 13 nu-i venia AS perire L^M^, sosit

perirea capului su A^ perirea lui (lui om. L*) sosit capului su L^L* perirea

lui sosit la capul su A^ perirea lui sosit, capul lui 14 îmbrcat]

s'au înbrcat L^, au] aa au M^M^ i au L^ Dup cetate ad. pe cal dom-

nesc, de Areni] de Suceava la Areni AL 15 i s'au închinat AP s se

35 închine A^LS Iar] Atunci 16 Bup Toma ad. au trimis înainte-i

s discahce s vie pe jos, c wste el domnu i viind la dânsul, l-au mus-

trat] mustrându-1 L^L* 17 de^ om. A}, lucruri fr de lege ce fcea]

lucruri fr cale ce fcea i fr legeL^ fr lege fapte ce lucra L^LS

ce fcea— p. 203, i lege om.M^
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pustiete, ci i bisericele dezbrac, i-i râde de lege. Cu aceste

cuvinte mustrându-1 Toma, l-au lovit cu buzduganul, i de

aci toat oastea s'au lsat la dânsul, unde acoperindu-1 mul-

ime, cu multe rane i-au ptruns trupul. i aa au fost sfâr-

itul lui Despot Vod, i au domnit 3 ani i jumtate. De 5

aci în pedestrime s'au lsat, de i-au tiat i i-au snopit;

unora le-au tiat nasurile i urechile.

Când au trimis tefan Vod Toma la Laskii, voevoda Siraskii,

s se întoarc înapoi.

De aceast poveste scrie Marin Pacovskii, cronicariul 10

leesc. Intr'aceia vreme când au perit Despot Vod la Su-

ceava, iat sosi i Albriht Laskii, voevoda Siraskii, la r-
murile iretului, carele venia într'ajutoriu lui Despot Vod
cu 14.000 de oameni, ci nimica nu i-au folosit, c cumu-i sânt

Leii de se gteaz preîncet. pân a veni Laskii s apere 15

pre Despot Vod, iar Toma au înelat pre Despot Vod,
de i-au împrit oastea i i-au ucis Nemii, i de aci au btut
pre Vinovekii, mai apoi au omorât i pre Despot Vod.

1 pustia A^L^L*, ci om. A, dezbrca AL'-^L*, râdea A^L^L*, i de

lege îi râdeM^ ce i de lege îi râdea A^, Cu] i cu A^ 2-3 de aci] 20

îndat 3 oastea toat M^, la dânsul] asupra lui A}, toat oastea

lui se ls la dânsul L^L* se ls toat oastea lui la dânsul U toat oastea

lui se slobozi la dânsul 3-4 mulim-k AM^ 4 trupul] tot trupul

4-5 sfâritul] svâritul 5 Vod om. M^, i^] dup ce A careM^,

3 ani] ca la trei ani A^, i jumtate] i luni ase Noemvrie A, 3 ani 25

i jumtate] 3 pol ani ani 3 pol L*L^, De] i de L^L* 6 lsat] slo-

bozit M2, s'au lsat în pedestrime AL^L^L*, i i-au snopit] i i-au fcut
grmad (au movil) om. L*L^ 7 urechile i nasurile AL^L^L* 8

tefan — Toma] Toma Vod L^L*, Când— Toma] tefan Vod Tomk
au trimis M'^ 9 întoarc] duc L^L* 10-11 De aceast— leesc] Martie 30

Pacovschii cronicariul (cronicariul om.A^) scrie A 11 Intr'aceia vre-

me când] c dacM^ 12 sosise AL, i om. M^M^, voevoda Siraskii

se afl în A ca not marginal în parantez 13 careL^ 14 ci] dar A\
ci nimica nu i-au folosit] ce nice de un folos nu i-au fostM^ cumu-i]
precum A^, sânt] sânt obiciuii A^ 15 se gtesc A%P, prencetL^LWM^ 35

princetA^ 18 au] 1-auM" 17 ucis] omorât A\ de aci om.M^ 18 au
omorât i] l-au i omorât L'^L*, Vod om. AL^
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Deci, înelegând Toma de venirea lui Laskii, au prins

pre cpitanul Nemilor celor pedestri, de i-au tiat nasul i
urechile, i l-au dezbrcat de haine, i l-au trimis la Laskii,

s-i spue c au perit Despot Vod, iar el, de va mai veni,

5 cum au pit Vinovekii, aa va pi i el, i cum au pit
oamenii lui Despot, aa vor pi i oamenii lui, c ara nu
este fr cap, cumu-i pare lui; iar de-i este voia s-i fie

oamenii fr nas i fr urechi, cumu-i acel neam, el s vie.

Acestea toate dac le-au spus neamul lui Laskii, au în-

10 trebat sfat de porunicii si, cum va face ; ci porunicii i-au

zis c: dac au perit Despot Vod, pentru carele mergeai

s-1 aperi, i cheltuiala ta au perit ; nici avem ce umbla sau

ce cuta la Suceava, ci s ne întoarcem înapoi.

Ins neputându-i afla cale curat ca s se întoarc,

15 pre urm pre unde venise se temea de vicleug, s nu le

ias înainte oamenii Tomii, s pa mai ru de cât Vino-
vekii; pre la Codrul Cozminului s treac, se temea de rani,
înelegând de dânii s nu seciuiasc pdurea asupra lor, s
pa mai ru de cât Albert craiu. Mai apoi i-au aflat cale

20 s se întoarc pre urm pre unde au venit, socotind c de

vor i ei vrjmaii lor înainte, se vor apra din sinee, i se

1 Deci] i d-kcii (dAcii M^yM, Toma om. 2 de] iM2 4 Des-

pot om. M^M*, mai om. M^, va mai veni] va socoti s vie, s tie c
5 cum^] precum va pi] va s pa cum^] precum A* 6 Dispot

25 VodM^ pi] s pa LS i om. A^L^ 7 fr de A^M^ cumu-i] pecum
îi U, este2] e L^L* va fi LM om. M^M» 8 fâr^ de A^L^L*, cumu-i]

precum raste A^ 9 le-au spus neamul Iui Laskii] le-au îneles Laski de

la acel neam 10 de] de laL^L^M^, si] lui A\ va] vorM^, ci] iarM^,

porunicii lui (si M^) L^L^M^ svfetnicii luiL\ i-au] auM^ 11 zis lui A,

30 c om. M2, Vod om. careM^ 11-12 mergea ei (mergea elL^L*)

s-1 apere ALMW 12 ta] lui LaskiALM^M^, avem] au M^M^, nici

avem] n'avem noi AL, sau] i M'M^ 12-13 ce umbla sau ce cuta] ce

cuta s umblm A 13 la] pe la A, ci s se întoarc M 14 neputân-

du-i] nu-i putur AL, curat] dechise ca] c om. A^L^L-L*

35 15 pre urma L^L* înnapoiA\ venise] au venit M^, se] c seA^ 16

AseM3, s] i s 17 se temea s treac AL^L^L* 18 înelegând]

daca vor înelege M^, seciuiasc] se taeL^ se ascunzL^, asupra lor

pdurea L^L* asupra lor în pdure L^ s^] i sM^ 19 caH L^L^L*

20 pre urma L* înnapoi (napoi M^) pre urm M^M^ om. M^ socotind]

40 socotir A^L^L^ i socotir A\ c om. A^L^L^ 21 sin-ke AL^M^ sin-k-

i'y.UUUM^ sin4T.M3
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vor sprijini din arme, i vor hldui. Carii, dac s'au întors

înapoi, pre multe locuri le fcea nval ranii cu îmblcie
i cu coase, ce nimica nu le-au stricat, ce întregi au hlduit
în ara sa, numai unul dintr'înii au perit. Aceast dobând
au fcut Laskii de la Despot Vod pentru mult bine ce-i 5

fcuse, i-1 aezase la domnie.

De rzboiul lui tefan Vod Toma, când s au btut la Milcov

1564 cu Mircea Vod, domnul muntenesc. Vleatul 7072.

Intr'aceia vreme Mircea Vod, domnul muntenesc, îne-

legând de atâtea amestecturi ce se fcea între domnia Mol- lo

dovei, gândi ca s se ispiteasc s apuce ara, s fie supt

ascultarea lui, socotind c pre lesne o va dobândi, pentru

împerecherea ce era între clrai i între pedestrai; alta

i pentru suprarea rii ce fcuse Despot Vod, gândi c
fiind slbii de ruti nu va avea cine s-i stea împotriv; 15

alta c i domnia Tomii este neaezat, c steag de la îm-

prie înc nu-i venise. Aa Mircea Vod cu toat oastea

sa s'au pornit asupra Tomii, ci Toma prinzând de veste de

sârg s'au gtit, i i-au eit înainte la Milcov, i dând rzboiu
au btut pre Mircea Vod, i de aci s'au întors la Iai. 20

1 hldui] scpa 2 pre] prenAS fcea] dalVP, ranii n-
val A, îmblcie Um^ .fblcie A^M^ mlcii A^UUL* gip^^ge 3 ce^

om. AL, au hlduit] s'au dus A* au^nfers scpat 4 în] la M^,

sa] lor Al 5-6 ce i-au fcutU 6 i-1] de-1 L2 7 De] PentruM om. A^,

când s'au btut] ce s'au lovit M^, la. Milcov se afl în A^L^L^ dup Mircea 25

1.560, 1570 Vod, iar înM^ dup muntenesc din r.S 8 7072 AM^ 7068L 7078M»M2M*
9 Intr'acea L^M2, Intr'aceia vreme om.M% domnul muntenesc om. L*

10 atâta A^L^L^M^, domnU A^L^L^M domnii A^ 10-11 între domnia Mol-

dovei] în ara Moldovei pentru domnie L^L* 11 gândi] au socotit M^
se om. L*L5, s fie om. L^L* 12 Iui] sa A^L, socotind] gândind M^ 30

13 alta om. M3 14 ce se fcuse cu M^ 15 fiind slbit A 16 c^ om. M^,

Tomirai A^, este] era M^M^ om. M^ 16-17 c de la'mprie nu-i venis^.

stAg de domnie M3 17 înc om. MW, Aa] i aa AS In dreptul lui

Mircea Vod se afl în A nota marginal: Pe aceast vreme au fost domn
în ara munteneasc Petru Vod, feciorul Mircei (sm^ Mircea A^) Vod 35

18 sa] lui om. A^L^L^L*, ci] iar M^, prinzindu-i M», prinzând de veste

Toma M2 18-19 de sârg om. L^, gtatM^M^ 20 de aci om. L^LS
MiM Ei A»
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De aceast poveste, ce-au btut Toma pre Mircea Vod,
<cronicariul cel latinesc) nimica nu scrie, ci la letopiseul cest

moldovenesc se afl aceast poveste.

De a doua domnie a lui Alexandru Vod Lpuneanul.

5 Vleatul 7072. 1564

Intr'aceia vreme înelegând împratul turcesc de atâtea

amestecturi ce se fac în ar, i se scoal unii pre alii, nu

suferi ci dede domnia iari lui Alexandru Vod Lpuneanul.
Iar tefan Vod Toma, dac omorâ pre Despot Vod

10 la Suceava, i btu pre Mircea Vod la Milcov, se întoarse

la Iai, i gtind ca s trimi boeri i oameni de ar la

împrie s cee steag, venir-i olcari, de-i deder veste

cum domnia este dat lui Alexandru yod, i el au venit la

Brila i se gteaz s între în ar. înelegând Toma de

15 aceasta, se sftui cu boerii si ce vor face, i aflar ca s
trimi la Alexandru Vod oameni jurai de la ar, s-i

spue c ara nu-1 va, nici îl iubesc, i de acolo s treac la

2 <cronicariul cel latinesO în mss: cronicarii cei (cei om. L^M^M^)
. ,^ , cronicarii . n • i x-x • • a

leeti (LI
: scriitorii (^^^ istoricii) cei leeti), nimica om. A, nu scriu

20 in mss, ci la] iar la ce'n ci ce numai la M^, acest A^ cel M^M^
o m. L^L^M^ 3 se afl scris (scris A^) A^L^L^L^, aceast poveste om. L*L^,

Dup poveste ad. precum s'au scris mai sus 4 De] Pentru

0771. AL^L^L*, domnia a 2 a lui Dup Lpuneanul A ad. care (carile A^)

apoi au tiat 47 de boeri 5 7072 A 7062 7068LMW 6 Dup înele- 1554. 1560

25 gând A ad. sultan Suleiman, atâta A^L^L^M^ 7 ar] ara Moldovei A,

pre] spre AL 8 ci dede] ce au datM^, iari] iar M^, lui] a lui

9 Toma om. A, omorârU au omorât 10 la^] în M^, pre] i pre

19-11 se întoarse — boeri i] întorcându-se la Iai s'au gtit s trimi
12 împrie] împratul AL, s] s-i AL, venir A^L^L^L^MW, ol-

3U carii A^M^ olcari (sau pote) de-i dede A2 12-13 veste, cum domnia

este] de domnia veste cum este A^ 13 cum c A^ cM», dat] dat de

la înprieM2, el au venit] au sosit 14 i] s A^, gt-tzLWM^ g-
t-feaz L^L^M* gtete A^L^L^ gteasc A \ s] ca s A^LS Toma Vod A^

tefan Toma Vod A^ 14-15 înelegând de aceasta Toma AL^ Iar Toma
35 înelegând de aceasta M2 15 s'au sftuit 16 Dwpâ trimi AL^ «rf.

s mearg, de la ar om. A», oameni —ar ow. L^L*, s-i] i s-i M»

17 va] vor LI priimete M2, nici-lAL^ nice-lL^MW, i] înc iM^
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împrie, i pân nu le va veni rspunsul, s nu lase pre

Alexandru Vod s între în ar. Dac au mers solii Tomii i
i-au spus, zic s fie zis : de num va ara, eu îi voiu pre dânii,

i de nu m iubesc, eu îi iubesc pre dânii, i tot voiu merge,

ori cu voe ori fr voe. Deci solii i-au oprit, i au trimis 5

hochimurile împratului la Ttari, de au acoperit ara ca un

roiu pân la Prut prdând i arzând; de alt parte el au

întrat cu Turcii i cu oastea ce au avut lâng sine.

Vzând Toma Vod c împotriva acei puteri nu va

putea sta, cu sfetnicii si, cu Mooc vornicul, cu Veveri lO

postelnicul i cu Spancioc sptariul, au trecut în ara ieasc
i s'au aezat la Liov, dup ce au domnit 5 sptmâni.

Când s au aezat al doilea rând Alexandru Vod la scaun,

l de moartea Iul tefan Vod Toma.

Alexandru Vod Lpuneanul, dac au dobândit scaunul i5

1 i] iarL*, rspunsu A^LM^, nu^] nu-lA^L^ 2 s] ca sA^L*,
au mers] au sosit mergând L^L*, solii aceia de la TomA 2-3 i i-au

spus — zic] i-au dat rspunsul iar el 3 i-au spus] i-au zis L^L* au
spus lui Alixandru Vod M^, zic] atunci M^, s] s le AL^, s fie zis

Alexandru Vod AM', m va ara] m va L^L'' m vor AL^L* m va 20

pre mine ara M^, dânii] inii ei A^L^L^L* 3-4 de nu m va —
dânii] de nu m iubesc ei, eu îi iubesc pre înii-, i de num va ara, eu
voiu pre dânii 4 eu] iar eu L\ dânii] înii ei L^L^L*, i voiu

tot M^M^ merge] s merg A^ 5 fr de L^L^L^M'^ pre soli AL^L*,
S61TinG]6i au oprit pre soli 6 H^cherHiîrîI^Li, Ttar A2LW, împratului 25

la Ttari] la Ttari cele înprteti M2, Dup Ttari carii îndat
s'au pornit 7 la] în M^, pân la Prut om. A, el om. 7-8 au întrat

el au întrat ei 8 oaste M^M^, ce] care L^L*, sine] dânsul

9 Vzând — Vod] Deci Tomt vzindM», aceia 9-10 Iar Toma v-
zând c nu va putea sta înpotriva acei puteri M^M* 10 cu^] i cuL^M^M^ 30

iAL'L* 11 SpanciogAL^L^ 10-11 cu sfetnicii — Ieasc] ce au tricut

la ara Ieasc cu sfetnicii si cu Mooc vornicul i cu Spancioc sptar
i cu Veveri postelnicul M» 12 la] în M», Dup sptmâni A ad. Iar

la un letopise sârbesc scrie c au fost domnia lui pân la 4 luni (scrie

pan la patru luni c au fost domnia lui A») 13 Când] Dup ce A, Ale- 35
xandru Vod al doilea rând A, Când — rând] Pentru aezarea lui M^
Alexandru Vod Lpuneanul L^L* 14 de] pentru M^, Tomii M^ om. M^,
Dup Toma LI ad. cu a berarilor si 15 au dobândit —p. 208, i Iai i
om. M^
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su la Iai i s'au aezat la domnie al doilea rând, scos-au

ceau împrtesc pre un turc mare, de au trimis cu pâr
la craiul leesc, poftind pre viclenii si, pre Toma i pre

soiile lui. Craiul, pentru pacea ce avea cu Turcul, i pentru

5 pâr mult ce-1 pâra Leii i pentru moartea lui Vinovekii
i pentru sluia a muli ce fcuse, au trimis pre sluga sa,

pre Crasinskii, la Liov, de au tiat capul Tomii i lui Mooc
vornicul i lui Spanciog sptariul i-a lui Veveri postel-

nicul, pre carii i-au îngropat afar din târg la mnstire la

10 Sfeti Onofrie. i aa au fost sfâritul Tomii.

Când au omorât Alexandru Vod 47 de boeri.

Alexandru Vod, dac s'au curit de toat grija dina-

far, i au adus pre doamn-sa, pre Roxanda, i fiii si din

ara munteneasc, au vrut s se cureasc i de vrjmaii
15 si cei din cas, pre carii îi prepusese el c pentru viclenia

lor au fost scos din domnie. i au învat cu tain într'o zi

lefecii, carii au avut streini, de i-au supus în curtea cea

1 su om. L^L*, al doilea rând la domnie A 3 viclenii] vrj-
maii 4 lui] sale Craiul] Iar craiul Iar craiu pace

20 i] a doao (dooaA^) i A 5 mult om. M^ mult pârA2L^ ce-1] ce

avea asupra lui i-1 L\ p-^ra L^L^L* p-hri^ L^NP pi^r-kM A p-^r-KA p^-

r^^A i om. AL 6 sluia (ocara) ce fcuse a muli ce fcuse
multora Dup fcuse M' ad. Tom-fc Vod, au trimis craiul 7

Crasenskii M^, au] i-au A2L2M2, lui] al (a IVP) lui A^M^ 8 lui^] a lui A^MS
25 Spancioc L^L^M^, sptar M^, lui^] a lui A^M^ i-a lui Veveri postelnicul

i-a lui Spancioc sptariul 7-9 i lui Mooc — postelnicul] i celor

cu dânsul, ce s'au numit mai sus, sfetnici ai luiL^ 9 precarii] i
mânstir-fc A2LiL*M3, la^] lui ASL^L^L^M^ lOOnofreiuL^M^OnufrieLiM»,

i om. L*, sfâritul] svâritul M^M^, Tomii Vod M^M^ lui TomA Vo-

30 d M^, Dup Vod M^M^ ad. când s'au svârit, iar : cum scrie în

sfânta Evanghelie : Cu ce msur vei msura, se va msura voao 11

Când — boeri] Alexandru Vod au omorât 47 de bo^riM^ 13 i au] i
i-au M3, doamna A^L^L^LW, sa] lui om. AS pre om. AL3L*M3, fiii]

pre fii A^M^ cu fiii A^ coconii M^, si om. M" 14 deci au vrut L*L^ s
35 se cureasc se afl în L^L* dup cas din r. i5 15 pre care L^L^M^M^,

îi] îiM3, viclenie Ml vicleugul AL^L^L* vicleugurile M^ 16 domnia

dentâiM^, cu] în M^, într'o zi om. M^ 17 pe lifecii A^ lefecii sâiA^,

pe carii A2 careL^L^L* carie M^ ceM^, au] i-auA^LS de] dacaL^, de

s'au supus A1M3, curte A^L^^L^
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domneasc în Iai, i au chemat pre obiceiu boerii la curte,

carii fr nici o grij, i de primejdie ca aceia negândindu-se,

dac au intrat în curte, slujitorii, dup învtura ce-au

avut, închis-au porile, i ca nite lupi într'o turm fr nici

o aprtur au intrat într'înii, de-i snopia i-i j unghia, nu 5

numai boerii ce i slujitorii; nici alegea pre cei vinovai, ci

unul ca alalt îi punea supt sabie; cdea muli, de pre zbrele

afar sria de-i frângea picioarele. i au perit atuncea 47 de

boeri, fr alt curte ce nu s'au bgat în seam. i aa, dup
atâta nedumnezeire, îi prea c i-au rscumprat inima. 10

Nakazanie, adec învtur i certare celor mari i puternici.

hi Moldova este acest obiceiu, de pier fr numr, fr

1 Dup Iai ad. într'o zi i-au chemat A^L'^L'^ pre] dupreA^LS
obiceiul A^, boerii] pre boeri A' boerilor A^, pre boeri dup (de peL^) obi-

ceiu L^L* 2 i om. M^, de] de oA^ de nici oL^ om. M^M^, negândin- 15

du-se] temându-se nici gândind era 3 dac] i dac M^ iar slu-

jitorii M^, dup] de peL^ învtur A^L^M^M^ 4 au închis LlM2M^
porile] poarta AL, i om. L^L^ fr de AL^L^L*^!^ 5 o aprtur
un aprtoriu o grij i fr nici o aprtur un pstoriu AL, sno-

pia] de-i da jos L^ scopia L^ giunghia L-M^M^, de-i jiunghia i-i snopia A^ 20

nu] i nu L^ 6 boAriM' pre boeri A^L^M^, slujitori pe slujitori L* pe

slugi A', nice-i L^ nu A\ boerii — vinovai] pre boeri alegea slujitorii pre

ceia ce era vinovai M^M*, ci om. L^L* 7 unul] pre unul M^, ca alalt

ca alaltul M^M^ ca (cu L^) altul AL, cdea] c de L^L* i A^, muli] mul-

ime A^L, cdea — zbrele] i muli cdea de pre zbrele jos muli 25

se v-Kr-KA pre ferestri de cdea 8 sria afar AL^L^L^M^ afar
picerele L*L^ 9 alt curte] ali L*L^ ce nu] ci nu L^ cât nu cine M\
aa, dup om. L'^ 10 nedumnezeire] neomenireL^ i-au rscumprat
inima] i-au rzbunat inemiiL' i-au izbândit de la inim IVP i-au rs-
cumprat (întors M*) strâmbtatea fcându-i pre voia inimii M^M* 11 30

Nakazanie] Nespusa învtur L^ om. L^M, adec om. LM, certare]

mustrare M^ mari] mai mari i celor puternici L^ om. L^M 12 în]

Pre AL, este A^L^ au L^L* om. A^L^M^M^ ; cuvântul acesta lipsea, probabil,

în arhetip, acest] aest L^ est L*, de] ce M^M^, pier] pierd A^, far^

de A^L', fr2 de A^L^L*, In Moldova — p. 210, 2 legea] In Moldova au 35

cei mai mici despre cei mai mari acest obiceiu, de pier fr giude, fr
vin i fr sam. Singuri cei mai mari giudectori, singuri pârâi i
singuri pHnitori legii M^

33258 14
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giude, fr leac de vin
;
insui giude, însui pârate, insui

împle legea. i de acesta noroc Moldova nu scap, c mai
muli sânt de li-i drag a vrsa sânge nevinovat, apoi zic i
dau vina lcuitorilor c-s vicleni. Dar cui nu-i urât a muri ?

5 Cine n'ar pofti s vieuiasc? Place-le lor viaa, alii înc
nu o ar lepda! Crez mai bine pentru dragoste de cât de

fric s-1 slujasc ? lani de s'ar înva cei mari de pre nite

mute fr minte cum se ine domnia, cumu-i albina, c
toate-i apr ccioara i hrana lor cu acele i cu veninul

10 su, iar domnul lor, ce se chiam matca, pre niminea nu
vatm, ci toate de învtura ei ascult. Cum mai bine ar

fi pentru blândee s-1 asculte i s-1 iubeasc, i cu dragoste

s-i slujasc, de cât de fric i de groaz s i se plece! C
cela ce-i e voia s se team atâta norod de un om, trebu-

15 ete i el s se team de toi; c tot vrstoriul de sânge

1 judei L^L^LW judecat AL», fr de i fr A», I kc A^L Uc
HacA^, însui giude om. AL, îns-K^A^ p-^r-bteM» p-^rite A^L^ în-

s-Ki^ A- singur L» 2 umple A^M^ plinete î plinete A^ acesta]

aest L^L*, noroc] obiceaiu M^, nu scap Moldova 3 le-i M » le este A,

drag] trag M^, sânt de li-i drag] sânt de li-i (le este L^) drag lumea de

20 cât moartea. i d-kcii mai muli sânt de li-i (le este L^) dragL dintre capete

sint iubitori M^, zic i om. 4 vin L^L^L^M^, dau vina lcuitorilor]

pun pricin lcuitorilor rii M-, c sânt AM^M^. nu-i e L* nu (nu-i A^j

esteAL\ cui — muri] cine ar iubi s moar 5 n'ar pofti] nu iu-

bete M^. Place lor viaa Viaa le place lorL^L* De le place lor via-

25 a M^M* Cu drag este celor mai mari s aib via alii] cei mai

miciM^ 6 ar] vor A\ CreziMW, Crez mai bine] Dar mai bine este M^,

pentru] den M^ 6-7 pentru dragoste— slujasc] pentru dragoste s slu-

jasc de cât pentru fric L*L* ar fi s-i slujasc pentru dragoste de cât

de fric Al 7 s-i (s liM^ sL^ slujascA^LW, lani] iM^, de»] dar

30 ce M^M*, s'ari M^ mari] mai mari M^, pre nite] pilda unor M^M*
8 mute] albine M^, fr de M» ce sânt fr M2M*, cumu-i in (i-

ne L^L*) AL^L*, cumu-i] cum este A 8-9 cumu-i — apr] c toat

albina î apr M^ 9 ccioraM^ coaraM^ i hrana lor om. M^,

ac-feleM» ac'kl'fcAiM2 10 ce se chiam] adic M^ 10-11 iar— ascult

35 se afl în A în parantez 11 ei] luiL^, Cum] Precum Cum dar M^

om. AL^L'L* 11-12 ar fi] ar faceL» om.M^ ar fi mai bineM^ 12 pen-

tru blând-t-KM^ de blândeile luiL^, s-1 asculte] s asculte pre cel mai

mare M^ 13 s-i slujsc M\ de groaz i de fric M^ 13-14C cela —
s se team] Pentru c cela ce poftete s se team de el M^ 14 cela]

40 celuia L\ ce-i e] ce-i L^M» cei ^ ce-i este AL^L^, voe M\ de un
omALiL2 de om M^M^ de om de dânsul M^ de elL^L* 14-15 trebui i
elL^» i el trebuete L^L* 15 el] acela M*, s se team i elA^M^
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de fric face, ca s-i ia spaima i s se team toi de dânsul,

ce ar putea face cu blândee. Ci de acestea destulu-i.

Când au rsipii Alexandru Vod cetile din ara Moldovei.

Alexandru Vod, vrând s între în voia Turcilor, precum
se fgduise înaintea împratului c va rsipi toate cetile 5

din ara Moldovei, numai s-i dea domnia, c vzând împ-
ratul atâtea amestecturi ce se fcea în ar, gândi ca s
slbeasc ara din temelie, s nu se afle aprturi, i ls
cuvânt c, cine va rsipi cetile din ara Moldovei, aceluia

va da domnia; deci Alexandru Vod, fcând pre cuvântul le

împratului, umplând toate cetile de lemne, le-au aprins de

au ars i s'au rsipit, numai Hotinul ce-au lsat, ca s fie

aprtur despre Lei.

Nakazanie.

De acesta lucru cunoatem c nici un bine rii n'au 15

fcut, c vasul cel fr de fund, mcar cât ap ai turna

într'însul, nu-1 mai poi umplea
;
aa i Turcul, de ce-i dai mai

1 ca om. A^L^L^, s-i se ia AS de fric— spaima] fricos este, îi

face singur spaim ca s-i ia toi spaima L3L*L^ toi om. L^L*, dânsul]

elNP 2 ce] ci AL^L^L* care M», face] face aceasta i M^, Ci] care A^ 20

c Ci de acestea destulu-i] ceia ce ar fi destul L^L* om. 3 din

Moldova Când — Moldovei] Pentru râsipirea cetilor Moldovei M^
5 toate om. M^ 6 c] pentru c M' om. AL^L^L* 6-7 vzând împ-
ratul] înelegând înpria M^ 7 atâta A^L^LW, gândi] au socotit M»
8 aprtori AW, ls] lsând L^L* 8-9 ls cuvânt c] au poroncitM^ 25

9 c] ca L2 om. M^ 10 va da] voiu da M^ s-i deaL^, deci] d-kcii L^L^L*

11 umplând] au umplutLW au început L^L^L^, toate om. M^, i le-au

aprins M3 11-12 le-au aprins de-au ars om. L^L* 12 le-au rsipit L,

Hotinul ce-au (l-au A^ au M^) lsat A^M^M^ ce (om. A^) au lsat Hotinul A^L^

cetatea Hotinul (Hotinul cetatea L^) au lsat L^L^L* Hotinul ce-au rmas 30

nears c l-au lsat M^ 12-13 ca s— Lei] s fie de aprare despre ara
leasc M^ 14 Nakazanie M'M^ învtur M^ Cuvânt M* învtur i
certare AL^L" om. L^L* 15 De] Pentru M^, aceste lucruri 15-16 n'au

fcut rii AL 16 de om. L^ ap] ap de mult A^ 17 într'însul

om.M^, nu mai poiL^ tot nu-1 poiLS ae-i i M^ 35
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mult, de aceia-i cere i-i face mai mult nevoe, c el darul jI

scrie obicin, mai apoi de n'ai vrea s-i dai, numai ce-i caut
s-i dai.

Vleatul 7073, Septemvrie 23, Theofan, ucenicul lui Ma- 1565

5 carie, ce era din tineree episcop, l-au pus Alexandru Vod
mitropolit de Suceav.

De un tefan Vod ce-au venit cu oaste asupra lui

Alexandru Vod. Vleatul 7074. 1566

în zilele acestui Alexandru Vod, rdicatu-s'au de la

10 ara ungureasc un tefan oarecarele, de s'au fost fcând os

de domn, i strângând pstori i alt aduntur au intrat

în ar, smomind oamenii ca s i se închine i s-1 duc la

domnie. Ce Alexandru Vod, dac au îneles, au trimis îm-

potriv slujitorii si, carii l-au întâmpinat mai dinsus de

15 cetatea Neamului, i dând rzboiu l-au btut i oamenii i-au

rsipit, iar el au scpat înapoi prin munte pedestru; pre o

sam i-au prins vii, i i-au adus la Alexandru Vod.

1 cere i-i om. AL, faci 2 obicin] obiceaiu L\ numai ce-i

caut] înc {orn. M^) îi caut M'M'» înc-i caut numai 3 ca s-i

20 dai a-i da L* s-i dai de nevoe 4 Vleatul] Iar în anul

om. UUUM\ 23] 22 25 L\ pre Theofan Theofil A^L^L* 5 ce]

carele A', tiner-fcTi 6 la Suceava A^ Sucevii 7-8 De un— 7074]

Vleatul (om. A^) 7074 Iunie A om.M^ 9 In zilele — Vod] Intru acest

an A Iar în anul 7074M^ s'au rdicat A, de la] dinAL^ 9-10 de la

25 ara— oarecarele] un tefan Vod de la (denL*) ara ungureasc L^L*M^

un domn pre nume tefan Vod un tefan Vod din ara ungu-

reasc asupra lui Alexandru Vod un tefan, pe porecl M-KZg, cu muli
haiduci A, de] ce L^L^ carele M^, s'au fost fcând] se fcia M^, os]

neamL^ 11 i strângând] strângând i A, aduntur] adunare de oa-

30 miniM^ 12 momind L amgind AUocmindL^ pe oameni L^L^ 13 Ce]

Iar M2 13-14 împotriva lui (lor M^) AL^M^ 14 tâmpinat AL2L3L*M3,

mai sus LM^ 15 dându-i AL^ 15-16 i i-au rsipit oamenii L^L*

17 i-au dusM' 16-17 pre o sam] pre uniiM^ iar el — Vod] iar pre

carii (pre care L^L* pre carii din oameni L^) i-au prins (au prins L*) vii,

35 le-au tiat nasul i urechile, iar el au scpat înapoi (înapoi om. A^L^L*)

prin (pen L^L*) munte (muni AL^L*) pedestru (el pedestru au scpat îna-

poi pedestru L-) AL
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1566 De moartea lui Suleiman împratul turcesc. Vleatul 7075.

Suleiman, împratul turcesc, s'au rdicat cu mulime de

1566 oaste în anii 7075 i s'au dus asupra Nemilor, de mult
prad i rsip au fcut. Mai apoi fiind apucat acolo de

boal au murit, dup ce au împrit 44 de ani. i au lsat 5

împria fiiu-su lui Selim s împreasc.

1568 De moartea lui Alexandru Vod Lpuneanul. Vleatul 7076.

Alexandru Vod czu în boal grea, i-i cunoscu moar-
tea, i chem episcopii i boerii i toat curtea, de i-au în-

vat înaintea morii i le-au artat moan pre fiiu-su Bogdan 10

X'od, ca s-1 pue pre urma lui la domnie. Iar el, dac au
umplut 13 ani pol a domniei sale, i acei dintâi i acei de

apoi, priimind întâiu clugria, au rposat, i cu cinste l-au

îngropat în mnstirea de la Slatin, cari-i zidit de dânsul.

1 De] Pentru M^M2, sultan Suleiman M^M^, turcesc] Turcilor M\ J5

Vleatul om. A^L^L^LW, 7075 Septemvrie 26 A om. M'' 2 Suleiman]

Sultan SulimanM^ In anul 7075 sultan Suliiman M', turcesc] Turcilor

2-3 cu mult mulime de oaste M^^P cu oti 3 în anii 7075 om. LM^
s au dus] au mers M^, i s'au dus asupra Nemilor în anii 7075 iar de la

Hristos 1566A, de] unde i A^ 4 i rsip om. AL, Mai] Iar mai AS 20

apoi] pre urmLS apucat] cuprins acolo apucat A 4-5 de boal
acolo L^L^M^ 5 o boal au împrit] au tricut înpriei lui M',

ani 44L*M2, jyup 44 de ani ad. iar la hronograful cel (cei om. A^) gre-

cesc scrie c au înprit 47 de ani i este mai de crezut A 6 Aiului

suL^M». lui (om. M2) sultan Selim M^M», lui Selim fiiu-su L^L*, s] 25

ca sL^, s împreasc om. L3L*M3 5-6 i au lsat —- împreasc]
i dup moartea lui au sttut înprat fiiu-su sultan Selim A 7 Data se

afl în la începutul capitolului 8 au czut i-i] îL^ 8-9 i-i
cunoscu moartea] i s'au priceput c va muri 9 boerii i episco-

pii L^L*, i chem — curtea om. M, de] d-kciiMW deci M^ i-au]auM2M3 30

9-10 înaintea morii au învat M^ 10 motan L^L^ motean A^L'L* mo-
tenitor M^ 11 ca om. M^, la domnie pre urma luiM^, el om. L^L^L*

12 umplut] plinit M^, 13 ani pol A 27 de ani L^L^L* câiva ani om. M^M^

;

in M^ este loc alb cum a fost, de sigur, i în arhetip, a] ai A^L^L'^ om. L*,

i^ cei AL^L^LW, i2 cei AL^L^L* 11-12 au umplut 13 ani pol] au 35

cunoscut sfârirea zilelor M^ 12-13 acei de apoi] adoaM^ 13 întâiu

om. L\ clugrie M^ au rposatM^ -pousatM^ 14 de la Slatin]

Slatina M^ care e carA aste M' 13-14 priimind — dânsul] au r-
posat A om. L^L^L*
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Zic unii c i moartea lui Alexandru Vod au fost cu

înelciune, c el mai nainte de moarte, vzându-se în boal
grea ce czuse i neavând ndejde de a mai fi viu, au
lsat cuvânt episcopilor, de vor vedea c-i spre moarte^

5 iar ei s-1 clugreasc. Deci, vzându-1 ei leinând i mai
mult mort de cât viu, dup cuvântul lui l-au clugrit, i
i-au pus nume de clugrie Pahomie. Mai apoi, dac s'au

trezit i s*au vzut clugr, zic s fie zis c, de se va scula,

va popi i el pre unii. Mai apoi episcopii i boerii înelegând

10 acela cuvânt, i mai cu deadinsul Roxanda doamn-sa temân-
du-se de un cuvânt ca acela, carele era de a-1 i credere,

tiind cât groaz i moarte fcuse mai nainte în boerii si,

temându-se doamna sa s nu pat mai ru de cât alii, l-au

otrvit i au murit, i l-au îngropat în mnstire în Slatina.

15 Acest Alexandru Vod zic c au fost scoând ochii oa-

menilor, i pre muli au sluit în domnia lui.

De domnia lui Bogdan Vod, feciorul lui Alexandru Vod
Lâpuneanul. Vâleatul 7076. 1568

Dup moartea lui Alexandru Vod, fiind coconul Bogdan

») 1 c om. L^L*, iom.U, au fost] s fie fost L-'L* 2mamteMW,
de moartea lui A 3 ce czuse] czut L^L* om. M», fi] fir-t fir^ A^, de

a mai fi viu] de via 4 episcopilor i boerilor (lui ad. A^) AL, de]

de-1 AL^M^ c-i] c este A^L^ c-i-i c-i este AS spre] de A^ despre

5 ei] el M2, D-fccii A^L^L^L* i d-kcii M^, leinând] c au leinat 7 Pa-

25 homie] Paisie L, Mai] Iar mai AS dac] zic c dac 8 zic om.

se va mai scula 9 el] eu i el va popi L^L*, Mai apoi] Dup
aceia AS i boerii om. M^M^ 9-10 Mai apoi— cuvânt] Care cuvânt îne-

legând episcopii i boarii M^ 10 acel A de acela M^ de acel M^ acest A^,

mai cu denadinsul A^ mai vârtos L^, doamna lui (sa M^) A^L^M^, doamna
30 Roxanda M' 11 de un cuvânt ca acesta A^ de acela cuvânt M^ carele]

ce M3, de2 om. LS creder-fc A^L^L^L^M^ creder/A A^M^ crede LS a-1 i cre-

dere] a se temer/AM'^ 12 tiindu-I AS cât moarte i groaz LS fcuse]

au fcut L^M^ 13 sa] luiL^ om.M^, doamn-sa AL^L^ i doamn-sa L*L^
pat] petreac M^ de cât alii] de cum au pit alii M^M' 14 l-au în-

35 gropat] cu cinste l-au îngropat AL^L^LS în^] laLS în mnstirea sa (sa

om. A^) Slatina A în mnstirea Slatinii L^L^L^MS Dup Slatina ad. ce

(care A^) este zidit de dânsul (de dânsul zidit A^) AL^L^L*, i l-au în

gropat — Slatina om. M^ 15 Acesta L^L^L*, zic om. M^, c] cum c A
16 lui] sa L^L*, în domnia lui om. M^ 17 De] Pentru M^M^ om.MS dom-

40 nia] moartea LS feciorul] sn^ L^M^M^ 18 Lpuueanul om. MS Vlea-
tul om. A2L2L3L*MS 7076 Martie A om. 19 Alexandru Vod Lâpunea-
nulMW, fiind coconul] fiind cocon tânr A^ fiind cocon brudiu A^L^L^L*
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Vod de 15 ani, cu toii l-au rdicat la domnie; ce fiind

brudiu lucrurile rii le ocârmuia înm-sa Roxanda, c era

o femee destoinic, îneleapt, cu dumnezeire, milostiv i
la toate buntile plecat. i au domnit cu fiiu-su dinpreun
2 ani i 9 luni, i asuprind-o boala, au mers i ia pre urma 5

1570 moilor si în anii 7078, Noemvrie 12, i s'au îngropat la

Slatina, unde i domnu-su Alexandru Vod.

Când au clevetit pre Bogdan Vod vrjmaii lui la împrie
de l-au mazilit împratul.

Dac muri Roxanda, doamna lui Alexandru Vod, i lO

rmase domnia pre fiiu-su Bogdan Vod, singur el, cumu-i
era blând i cucernic, aa tuturora arta direptate, de se

vedea c nimica nu s'au deprtat de obiceiul ttâne-su. Nici

de carte era prost, la clrie sprinten, cu sulia la halca

1 Ia domnie] domn AL^L^L*, ce] îns 1-2 ce fiind brudiu 15

om. AL^L^L* 2 brudiu] crudL', rii] Iui M^, otcârmuia AL^L^L* pur-

ta inmi-saiM^ mum-ssL în celelalte mss, lucrurile — Roxanda] purta

mum-sa doamna Ruxanda trebile râi 3 destonic M\ i îne-

leapt M'M^, i cu dumnezeire om. LS i milostiv L^M^, destoinic—
milostiv] cretin, îneleapt, destoinic i dumnezeiasc 4 Ia] 20

spreA^ plecat] plecat i milostiv M^, dinpreun (înpreunM^) cu

fiiu-su L^L*M3 5 9 luni] 2 luni L^L*, asuprind-o — au mers i ia] bol-

nvindu-se au eit i ia din lume 6 moilor] prinilor M^, Noem-
vrie 12] Noemvrie Octomvrie 11 A, i o au îngropat au astrucatM^

6-7 Ia Slatina] în mnstire Ia Slatin A^L^L^L* în mnstirea Slatinii 25

(Slatina jVP) A^M^ 7 unde i] unde este i A^ unde au îngropat i pre

lâng Dup Vod ad. eraL^L* 8 l-au clevetit L^L* cleveti au
mazilit L^, Iui] siA^L^L^L* 9 împratul] adec l-au scosL^ 8-9

vrjmaii — împratul om. L^, Titlul om. 10 au murit 10-11

Dac — fiiu-su] Iar dup moartea doamnii Roxandei, rmas-au domnia 30

în grijea lui 11 domnia pre] domn singur el] el singur

iM^ cumu-i] cumA^L^ 12 aa om.L^L^L*, aa -—direptate se afl
înA în parantez 12-13 de se vfcdeM^ de pe (dupreL*) cum se vkdeL^L*

cât se cunotea om. 13 c] cu L*L^ de cu L^ s'au] era L^L^, de-

prtat] artatM^ ttâne-su] printesc 14 era] nu eraL^L*, la^j 35

deM^ sprentenlVP, halc alea L^L^L*
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nu pre lesne avea protivnic, a sgeta din arc tare nu putea

fl mai bine. Numai ce era mai de treab domniei lipsia, c
nu cerca btrânii la sfat, ci de la cei tineri din cas lua

sfat i învtur. lubia s auz glume i mscrii i jocuri

:> copilreti. Mai apoi lipi de sine Lei, de-i era i de sfat, i
de a batere halca cu sulia, rsipind avuia cea domneasc.

Deprinzând din zi în zi aa, npustind trebile rii, c pre

cât îl iubia întâiu, pre atâta îl urâse mai apoi, iar mai apoi

aceste lucruri cu hul trgând u-se la urechile vrjmailor la

10 împrie, nu cum era, ci mai pre sus le adogea. Intrând

acestea în urechile sfetnicilor împrteti, aflând vreme i ei

s-i umple pungile, dat-au tire împratului. De care lucru

mai cu deadinsul dac au îneles împratul de nite cuvinte

ca acestea, au socotit s-1 scoa. i au trimis la Rodos de au

15 adus pre Ion Vod, carele era de minte ascuit, de cuvânt

gata, i se vedea c-i harnic nu numai de domnie, ci i altor

ri s fie cap mai mare.

1 aveaj vrea avea AL^LS nu avea pre lesne M^. nu avea po-

trivnic lesne pre altul L\ tar-k or/t. AS din arc tare om. L^L^L* 1-2

mai bine nu putea fi altul L2 2 mai^ o???. L^M^M^ treaba L^L^M^M^
a domniei AS îi (-i M^) lipsia L^M^ 3 btrânii] pe cei btrâni AS cei]

20 acei A^, din cas de la cei tineri 4 sfat i om. AL^L*. i înv-
tur] iar nu de la cei ce i se cdea a lua învtur L^, s auz om. AL,

glumi M^M2 glumele A^L-L^L* a glumi L\ mscriile A^L^ mascrile A^L*

mascarale M2 a mscri LS giocuri A^PM^ jocurile L^L^L* 5 lipi de

sine] se lipi de avea lipii lâng sine AS de-i] de MS si^ om. M^M-
25 6 batert L^M 'M2 -tera bale AL^L^LS halcao A halcaoa L^AP alcaoa L*

acaoa LS cu sulia halca L^LS avuia] averea A^M^, cea om. AL 7 De-

prinzându-se A^L^ Neprinzându-se LS în zi om. MS aa] a- L*LS n-
pustind M^M^ neputând L^ npusti AL^L^L* au lsat în npust M^ 7-8 tre-

bile — atâta om. 8 îP] îi L*LS îP] îi L*LS l-au urât MS mai

30 apoi^ M*M2 mai pre urm L^ apoi AL^L^L^M^, iar mai apoi] mai apoiL^L^

apoi L^L* mai pre urm A om. M* 8-9 Iar aceste lucruri mai apoi M-
9 cu] de MS trgându-se] strângându-se L^ om. MS la^] pân la A^»

vrjmailor lui A^ vrjmailor si L^L* 10 cum] precum A' câtLS i
intrând Al 11 acestea om. A^L^L^LS în] la A^L^M^ i înL^LS împr-

35 teti] înpriei MS aflând] au aflat MS i ei om. MS i ei vreme A ^M^

11-12 s-i umple i eiL^L* 13 nite om. M^M- 12-14 De care — ca

acestea] Deci înelegând înpratul M^ 15 loan L^ loann L*, care MS
de^] la M2MS de^] i la MS cuvânt] rspuns M2M* 16 v-kde L^MS c-i]

c esteA^L^L* a fi MS harnec L^L* vrednic AS de domnie] de domnia
40 acetii ri M^ 17 cap 07n. MS mai] i mai M* o?/i. L^
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De domnia lui Ion Vod, ce i zic Armeanul, carele mai apoi

1570 l-au rupt Turcii cu 2 cmile. Vleatul 7078.

Acest Ion Vod unii zic c au fost fecior de armean,
alii zic c au fost fecior unui tefan, iar Martin Pacovskii,

cTonicariul leesc, scrie c au fost acest Ion Vod de la 5

Mazovia din ara leascâ, iar cu adevrat nu se tie, nici-1

arat a cui fecior este.

Selim împratul, feciorul lui Suliiman împratul turcesc,

înelegând de Bogdan \'od c s'au împrietenit cu Leii, i
va s-i mrite surorile dup Lei, i el înc va s ia fat lo

de leah, socoti s nu se cumva lepede despre dânsul, i s
se lipeasc spre aceia parte, i s închine ara, mai apoi s
n'aib gâlceav mai mult cu Leii, ci mai cu deadinsul socoti

s mazileasc pre Bogdan Vod. i au trimis de au adus
pre Ion Vod de la Rodos, i i-au dat domnia la Moldova, 15

carele, dac au luat steag de la împrie, au purces spre

ar cu oaste turceasc.

Iar Bogdan Vod, dac au îneles de venirea lui Ion Vod,
indat au trimis la boeri în ara leasc, pre carii i-i fcuse
prieteni, ca s-i trimi oaste, s nu lase pre vrjmaul su 20

1 De] Pentru M^M2 om. L*M3, lonn LMoann L*, Armanul M, pre

carele A^L2, apoi] pe urmL^ 2 Turcii l-au rupi (rumt L^) AL^L^L*,

cu 2] de coadele a doao cu 12 L^. Vleatul om. A'^L^L^L^IVP, Data

om.W 3 Acestui L^L*, unii îi zic M^M^ zic unii A', arman L^L^M
4 alii] iar alii M2, tefan Vod AL^L*, Dup tefan Vod ad. in pa- 25

rantez: aa se afl el scris la uricile lui A 5 cronicariul leesc om. L,

acest om. scrie — Vod] scrie de acest Ion Vod c au fost L^L*

scrie c au fost fecior {loc alb) de la] din A^ 6 Mazovii M'M^,

nici îl L* nici M^\P 7 a] al AL 8 Silim Intru aceia vreme Selim A
Sultan Selim M%P. împratul 07«. Suliiman] sultan Suliiman ;^;0

9 s'au priitinit M^ înelegând c s'au înpriitenit cu Leii Bogdan Vod L^

10 va s-i mrite] i-au mritat II leah] Uv>P, au socotit so-

cotind L^ s nu cumva s se lepede 12 lipasc A^L^M alipeasc L*,

acea A ceia L^ spre ceia parte] la Lei 13 mai mult gâlcea-

v A^LM^ mai2 apoi M^\P, ci mai cu deadinsul] ci mai bine de dân- 35

sul L*L^ de cât cu dânsul M^. socotea L^ au socotit M-^ 14 s] s-1 L^M',

pre Bogdan Vod om. M-^ 16 carele] i împrie] împratul L
19 boeri] boerii leeti M^. pre care i-i A- pre carii (care L*) îL^L* pre

carei-i U pre carii-i L^M^ la carii i-i 20 C8 om. M^, pre vrj-
maii siL pre Ion VodM"» 4<J
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s între în ara. i de nu vrea fi pripit i Ion Vod cu

oaste turceasc i ttreasc, nu se vrea fi aezat pre lesne

la domnie, c pân a veni ajutoriul leesc, Ion Vod au
czut cu oaste în ar, iar Bogdan Vod, vzând c-1 împre-

5 soar vrjmaul su, i-au dat cale i s'au dus la Hotin.

Iar Ion Vod pre postul cel mare au venit la Iai i
au ezut în scaun. i artându-se groaznic, ca s-i ia spaima
toi, nu de alt se apuc, ci de cazne groaznice i de vr-
sri de sânge, i te pre lonaco Zbiera în ziua de Pati, i

10 multe cazne tece.

Rzboiul lui Ion Vod cu a lui Bogdan Vod.

Ion Vod, tiind pre Bogdan Vod la Hotin c nu doarme
ci strânge oaste împotriva lui, strânse ara, i oaste tur-

ceasc înc avea. Iar Bogdan Vod au tras ajutoriu din ara
15 leasc, c muli prieteni avea, c i cumnai îi fcuse, dl

o sor o dedese dup Poneatovskii, alta o tocmise dup Zbo-

rovskii, i ei înc tocmise s ia fata lui Târlo, de n'ar hi

schimbatu-se norocul.

1 i om. A^L3L*MS vrea fi i Ion Vod pripit vrea fi Ion Vod
trimis 2 se vrea fi] vrea fi L^L^L* s'ar fi A, pre lesne se afl în AL^

20 dup nu, iar in A^ dup domnie din r. 3 3 iar Ion Vod 3-4 au
czut] au intrat A^ au fost intrat 4 oast-fcA^L^ oastA M\ în ar
cu oaste L^L^L*, iar] deci 6 pre] în L^L^L*, cel om. M\ la] în AM^,
Ei 7 Dup scaun ad. în luna lui Martie (Mart A^) în anii 7080 A, 1572

artându-se] se arta L^, ca om. M^ 7-8 s-i ia spaima toi] s-i ia

25 frica toi s-i ia frica i spaima toi L^L* s le fie fric i groaz de el

tuturor 8 alt-K L^L^M^ alta AL^ aite Lm\ se apuca A-'L^L-LW, nu

se apuca de alta A^ i nu s'au apucat de altileM^, de^] tot deM^, de^

om. A^L 9 Dup sânge ad. se apuc L\ Pate A^L, i te — Pati] i
atuncii în zua de Pati au tiat pre lonaco Zbiera M^ 10 f-kce M^

30 fcuM2 fcea ALM=^ 11 a lui] al lui M2 om. AL 13 strânse] strâns-au

i elAM^ 13-14 i avea i oaste turceasc M- 14 înc] câtL^L^L*,

au tras ajutoriu] au trimis de i-au dat ajutoriu L^L^L* 16 pre o sor AS
Poneatovskii M^ Pon-fctovskii A^L^L^L* Ponetovskii A^ PonetovskÎA M^M\
o tocmise] o (om.M^) logodise A^M^ 16-17 Zborovskie M^ Zborovscoe M"^

35 17 i om. M^M^ înc- L^ tocmise] fcuse vorb A' 17-18 de n'ar

(nu ar A) hi schimbatu-se A^M^ de nu s'ar fi schimbatu-s M^ de n'ar fi

schimbat de nu i s'ar fi schimbat A^L-L^L*, de n'ar — norocul om. M^



219

i aa dac au dobândit la vro 2.000 de Lei, i Mielekii

hatmanul venise cu capul su de era oastea pre mâna lui,

i Sinavskii, voevodul rusesc, i alii
;
i au intrat în ar, i

s'au lsat spre Prut; de acolo au trimis de au adus pucile

de la Hotin, i s'au pogorât la tefneti. Acolea au prins 5

de veste c i straja lui Ion Vod nu-i departe, i au trimis

o seam de dânii înainte s vaz, carii au dat la Prut spre

Moldoveni. Ei, dup învtur ce-au avut, rzboiu n'au dat,

ci au trecut Prutul pre de ceia parte, i s'au lsat în jos, de

mergea Moldovenii pre de ceasta parte, Leii pre de ceia 10

parte de Prut. A doua zi s'au ispitit s dea har, ce Moldo-

venii tot s'au dat înapoi spre temeiu, unde era ara cu Turcii

la un loc strâni, i apropiindu-se spre Iai, s'au artat oastea

toat a lui Ion Vod. i era vremea atuncea Joi dup Rusalii.

Vzând Mielekii hatmanul atâta mulime de oaste c 15

nu va putea s-i stea înainte, se fece într'o zi a cerca vadul

la Prut s treac spre oastea lui Ion Vod, i dac au în-

serat, au pornit înapoi, i toat noaptea s'au dus. A doua zi,

dac au vzut Moldovenii c Lesii s'au 'dus i au fugit, s'au

1 i 07n.M\ aa om. dobândit] strâns M^, la] agiulorM^^P 20

0W.M3, vreo A, Mieliskii A^L^L* MielskiiM MiliskiL^ MilenskiiA* 2

cu om. M2, cu capul su om.M^ 3 Sinavskii M^ voevod A^L^L^. i
alii] alii A^L^L^L* iar pre alii A^ i au intrat L^M^M^ au intrat au

(i-auA^ i-au A2) trimis de au intrat AL'L^L* 4 spre] preA^L'M^, de

acolo] de acole alii în gios i 5 i] i de acolo M^, Aco- 25

10 AL'L^L* De acolo 6 nu e L^L^L* nu este A 7 de] den L^, dânii]

eiM^, p-K o S'fcam dentr'miiA\ spre] peste A^L^L* de IVP 8 Ei] Ace-

ia i ei învtura L^M^ n'au dat rzboiu s nu dea rzboiu
9-10 de mergea în gios A^ 10 de'] di A^ ceasta] iastaL^L*, iar Leii

1 1 de Prut se afl in AL^L^L* dup parte din r. iO, Iar a 2 zi M s'au 30

ispitit i de harL i de har s'au ispitit A 12 ara o?/i. AL 13 strâni

la un loc L2M2, spre] pre M^, oaste 13-14 toat oastea A'L^M^

14 a om. L^M^, vremea atuncea] atuncea pe acea vreme M- atuncea L-L^L*

om. M3, dup Rusalii Joi L» 15 Iar vzând M^, Mieliskii A^ Mie-

likiL^L^M^ MilekiM^ Miienskii A' 15-16 c nu — stea] creia socoti 35

c nu-i va putea sta om. AL 16 se fice M%P se face L^L^M^ se

fcea AL'L^ 18 s'au pornit M^M^ s'au întors AL-L^L* a doao zi s'au

pornit L\ i toat noaptea s'au dus om. AL 19 au vzut A'L^M^ au

dat A^L'L-L'M^P ; tot astfel a fost, probabil, i în arhetip, c] cum cL'L*,
s'au dus i au fugit] s'au dus înapoi IVP au dat dos (dosul AV) a fugi AL 40
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lsat dup dânii a-i goni, i dac i-au ajuns, in multe locuri

s'au btut, i muli au perit de îmbe prile, i din Moldo-

veni i din Lei, iar a-i rsipi nu i-au putut. Mai apoi cu

toat nevoina au silit s-i sparg la trectoare la Nistru,

5 supt cetate, ci nu i-au putut, c cetatea fiind pre mâna lor,

pre dânii se apra i pre Moldoveni îi rchira.
Acolo le venise Leilor într'ajutoriu lazlovekii hatmanul

cu 800 de oameni, ce i-au întâmpinat la trectoare; ci v-
zând c nu le-au slujit norocul s'au lsat atuncea, ca s se

10 gteze mai bine pre alt dat. Ci Bogdan Vod, bolnvind
de ochi, de nu gândia de domnie ci de nevoia sa, s'au lsat

i s'au tras la Mosc, unde i moarte i s'au prilej it acolo.

Toat domnia lui Bogdan Vod au fost 1 an i 3 luni.

Aceast poveste, ce scrie mai sus c au venit Leii cu

15 oaste asupra lui Ion Vod, scrie mai dechis i deajuns

Marin Pacovskii, cronicariul leesc, îns noi n'am vrut s
însemnm aicea, iar cui va trebui s tie mai cu adevrat,
acolo s citeasc i va afla.

1 lsat] slobozit M^iVP, a-i goni] în goan 2 s'au btut cu

20 dânii L', de amândoao dintr'amândoao L^M^, de îmbe prile au

perit M^, din] de M^M^ 2-3 i din Moldoveni i din Lei om. 3 din]

de M^M-, n'au pututL^M^ 3-4 cu toat nevoina om. 4 nevoina
au silit] silina au nevoit L^ s-i] ca s-i 5 supt cetate Hotinului M^
nu i-au putut] nice acolo n'au putut M^, fiind] era 4-5 la trec-

25 toare— putut] i nu i-au putut, nici Ia trectoare, nici la Nistru supt ce-

tate, nimica nu le-au putut strica AL 6 pre dânii — rchira] ce-i

apra pre dâni, iar pre Moldoveni râschira-i M^ pre (între L^) dânii îi

rchira, iar pre sine se apra AL 7 Ie mai venise M^, lazloveki M^
8 oameni] Lei M% ce] ci L^L^L^M'^ întimpinat A^ tâmpinat L^L^L^M^,

30 ce i-au întâmpinat] i-i tmpin M^ ci] ce L^L^ cari A^ om. M^ 9

le-au slujit — atuncea] leu slujit nrocul s'au dus înapoi M^ 10 g-
tize A^L^L^L^M' gttz-K M^ gtiaze A^ gteasc L^M^, pre om. L^M^, Ci]

Iar M2, bolnvindu-se L^M'-'M* 11 de^ om. L 11-12 s'au lsat i om. A^

12 s'au tras] s'au dusM^, moart-kA^M^, prelejitM^ întâmplat L^ tâm-
35 platM^, acolo i s'au priIejitL2 13 Toat] i toat M^ a Iui AS Toat

domnia lui] i au domnit M^, au fost om. M^ 1 an i 3 luni] (loc alb)

i luni (lor. alb) L^L*, Dup luni ad. fr cât au mai domnit i cu mu-
m-sa doamna Roxanda A 14 De aceast L 14-15 asupra lui Ion Vod
cu oaste L'L*, i de ajuns om. M, de ajuns i mai dechis L- 17 aicea]

40 (le tot aicea M^M'^ 18 acolo s citeasc] s caute acolo M-^
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Când s'au aezat Ion Vod la scaun.

Ion Vod, dup izbând cu noroc ce goni pre vrjmaii
si din ar, se aez la domnie, carele la toate dintâiu era

pre voia rii, iar mai apoi pre toi i-au covârit cu vrj-
mia lui i cu mori groaznice ce fcea, c vrând s ia 5

agonisita tuturora, nu cu alt meteug, ci cu vrsare de

sânge. i din zi în zi izvodia feliuri de munci nou : Bgat-au
in foc de viu pre vldica Gheorghie de au ars, dându-i vin
de sodomie, auzind c are strânsur de avuie. Mitropolitul

Theofan n'au vrut fi eit întreg de dânsul, de n'ar fi fugit 10

prin muni de groaza lui. Temniele pline de clugri, i în-

grop de vii pre Veveri i pre popa Gozma i pre Molode
clugrul. Iar din boeri i din cei de cinste sabia lui nu mai
eia, i cu toate feliurile de mori îi omora. i aa socotia, c
niminea n'au fost mai destoinic de cât dânsul. De lege îi 15

râdea, c în postul cel mare s'au însurat, i alte clcturi
de lege multe ca acestea fcea.

1 la scaun Ion Vod L^, Titlul om. UU^P 2 Iar Ion M\ au

gonit M3 3 si om. AS carele] i M^, dintâiu la toate A^M^M^ dinti

era la toate L2 5grozniceM^ cJiA^ 6 agonesitaM^ yffclwA^M^ 20

f-tlM', izvodea munci noao feliuri de feliuri L^L* 8 Dup foc ad. de

prepus de avuie L^, de viu în focL^M^ 8-9 în foc— avuie] de viu în foc

de prepus de avuie pe vldica Gheorghie de-au arsL^ de viu pe vldica

Gheorghie în foc de au ars, auzind c are avuie strâns L'L* 9 i
auzind M^, strânsur de avuie] avuie iVP, Mitropolitul] Aijderea (i 25

ad.M^) mitropolitul A^M^ 10 n'au vrut fî eit] n'ar fi eit A^ n'ar (înc
n'ar Al) fi scpat A^L^L^L*, de dânsul om.UL*M^ 10-11 n'au vrut

—

groaza lui] de n'ar fi fugit prin muni de groaza (de frica M*) lui

n'ar fi eit (scpat M*) întreg de dânsul (de el M*) M^M* 11 i temni-

ele M^, phne] era pline L^L^ 11-12 îngrop] îngroap L'L* în groapM 30

12 de vii] de viu L^L^L^PM^ de vii au bgat IVP 12-13 i pre Molode —
cinste] din cei de cinste M^M^ ; aceste cuvinte se refer niM%P la Veve-

ri 51 Cozma, nu la ceiace urmeaz 13 din boeri i din cei de cinste] din

cei de cinste boeri de pre boerii cei de cinste i cei mai de gios M^, nu-

mai A2M1M2 nu A^M» om.UUU 14 eia lipsia A^M^ tia A^ tie L^L^L* 35

ia (ia om. M^) ce tia i aA socotia M^M^, cu om. L*, toate feliurile] multe

fehuriM» de tot feliulM^M^, omora L* omorira A^ -Ha M^ -ri^A AiL2L3Mi

-r;RAM^ se socotia M^ c] cum L- 14-15 i aa — dânsul] socotind

c mai vrednic i mai destoinic de cât dânsul nime n'au mai fost M^
15 destonicM\ lege-i M^M^ M mn\ie se afl InM^ dup alte din r. 16, 40

ca acestea om. Kl?
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Când au venit veste lui Ion Vod c l-au mazilit împratul

i au dat domnia lui Petru Vod chiopul, i când s'au sftuit

Ion Vod cu ara s se rdice asupra Turcilor. Vleatul 7081. 1573

Intr'acele belituri i mori groaznice fr dumnezeire

5 ce fcea Ion Vod în domnia sa, i nimica nu-i aducea

aminte cum va veni la cea de apoi, iat i-au venit veste c
I-au mazilit împratul, i domnia este dat lui Petru Vod,
ce l-au poreclit mai apoi chiopul.

Acesta Petru Vod era din ara munteneasc, fecior

10 Mircei Vod i nepot de sor Mihnii Vod.
Ion Vod, dac se vzu înstreinat de mila stpânu-su,

împratului turcesc, gândi ca s ie ara cu sabia, i de sârg

trimise la Cazaci, de i-au poftit s vie cu leaf într'ajutoriu,

i strânse ara, ctre carii se ruga cu multe cuvinte blânde,

15 ca s le poat întoarce inimile spre dânsul, i arta nesaiul

turcesc i lcomia lor (c a lui nu o vedea) zicând c Turcii

toate schimburile le fac pentru mâzda, de-i îngreuiaz ca

s-i srceasc i s-i slbeasc. i le arta cum poate de

lesne s deprteze mâna Turcului de dânii, de vor vrea i

20 1-2 Când — sftuit] Pentru mazilia lui Ion Vod, când i-au vinit

veste c înpratul au dat domnia râi lui Petru Vod chiopul i s'au

sftuit 2 cel chiop L^L^L* 3 i Ion Vod A, s se rdice cu

ara L^ Bup Turcilor ad. ca s nu lase s între în ar pe Petru Vod
chiopul LI, Vleatul] în anii om. A^, Vleatul 7081 om. înM^

25 se afl la începutul capitolului 4 Intr'acele belituri] în anul 7081, între

multe belituri Intr'aceia vreme i intr'acele înblturi L'^ 4-5 ce f-
cea lonn Vod (Ion Vod om.L^) fr dumnezeire L^L^L* 5 nimica] nice

cum 6 va] îi va L^, la cea de apoi] mai apoi L^L^L*, cum — apoi]

la cea de apoi cum va s fie L\ iat c au venit 7 i este dat dom-
30 nia 8 Dup poreclit ad. de i-au zis L\ mai apoi] pe urm L^L* om. L^,

ce l-au — apoi om. A 9 Acest AL^M', era] au fostL^ 10 i nepot

de sor Mihnii Vod om. M 11 Iar Ion M^, s'au vzut streinat M'
II-12 stpânu-su — turcesc] stpâneasc 12 împratul L2L3M\
gândi] au socotit M^, i om. de sârg] îndat 13 de i-au poftit

^5 om. L^L^L*, s] ca sA\ cu leaf s-i vie 14 se strânseMW
au strâns M^ strângând A^ cu multe cuvinte blânde se rugaM^ 15

spre] ctre 16 c a lui nu o vedea] iar nesaiul i lcomia lui nu
vedea M^, Paranteza om. L^L^L^M, zicând] vzindMW ; în M^ vzând a

fost corectat în: zecând 17 c toate MS schimbrile A^M^ mâzda]
40 mitaA^L^ de i-au îngreuiat 18 i om. L*, cum c A\ de] peA^

om.L^L* 19 de'] de pe A^
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ei, c Leii ii are spre sine plecri, Cazacii s'au giuruit, cât

le va da tire cât vor veni, la carii au i trimis, crora nu

le pot sta înainte niciodat Turcii, numai ara ce-i lipsete;

de se vor pleca i ei s fie într'una. nici oaste nu vor tri-

mite, ci vor face rii pre voe. Iar despre sine s nu-1 tie 5

ca pre un vrjma, ci ca pre un printe; iar de au fcut

cuiva înaljosul, tot pentru Turci au fcut, s le între în voe

i s-i împle, i nu i-au putut stura; de care lucru, pre cât

l-au cunoscut cu ru, s-1 cunoasc mai mult spre folosul lor.

Aa Ion Vod umplând pre toi cu ndejde, cu glas mare 10

strigar c lâng dânsul vor peri toi, cum s'au i tâmplat.

Când s au gtit Ion Vod cu oaste s ias înaintea Turcilor.

Ion \'od, dac au luat credina rii, se gtia de rz-
boiu, i în toat ara trimise de sârg. s ias la oaste. Tri-

mis-au i la <Henric> craiul leesc, poftind ajutoriu de oaste 15

s-i dea, ci de acolo nu s'au folosit, c craiu s'au mântuit

c are legtur cu Turcul ara lor mai mult de o sut de ani

i st necltit. Iar Cazacii, cumu-i sânt ei gata de a se

amestecare la toate amestecturile, neîntrebând de nime, s'au

1 Leii] pre Lei AAP, giuruit] jurat fgduit A^L'L* adeverit M', 20

cât] c cât A c când 2 cât] c L'L* îndat orn. AL^L^. carii]

craiul i om. XL-, la carii — trimis ojn. M- 3 niciodat se afl înL-

dupâ crora. ci numai A-, ce-i] îi A^ 4 ca s fie i ei MS nici o

oaste A^M-, vor-] va M- 6 printe] prietin i printe M', Dup p-
rinte ad. s-1 ieAL-L^LS au i fcut L'L* 7 cuivasA^ cuiva i A^LS 25

înaljosul] rutate 8 de care lucru] deci M* 9 cu] de AL^L^L*

10 CU-] i c\iL\ cu glasuri mari 11 lâng] cu toi om. AL^L-,

toi vor periL^L*, întâmplat A^L^ 12 gtat M^M-, s ias om. L^L-,

cu oaste s ias] de au eit cu oaste L^L* 13 se gti L^L* 14 i om.

trimise] trimis-au M% de sârg] în (de L^) grab A-L\ s ias toi AL 30

14-15 Trimis-au] Trimise AL 15 <Henric> Hedrim AL-M^M- HedremL^
HedramM^ FidrericL^L* 15-16 de oaste s-i dea] s-i dea oaste LS pof-

tind ca s-i dea agiutoriu de oaste A^ pohtindu-1 s-i dea oaste înlr'aju-

tor A2 16 ci de — folosit] c cu cea de acolea nu se folosete nimica L\
c om. A'L, craiul AL 17 c] cum c A^ cu Turcul are legtur AL, 35

c ara 18 i om. M-, i st om. M^, cumu-i] cum A^L^, sânt]

eraM'S ei om. ao?;?. L- 18-19 sânt gata la toate de a se ameste-

care L'L* 19 amesteca L^M^, amestecturile o??7. AL2L»LM^ de nime
0771. AL^L^L*



224

strâns 1.200 de oameni, i au venit la Ion Vod, pre carii,

vzându-i Ion Vod, nu într'alt chip, ce ca când ar fi vzut
inger din ceriu cu veste bun de izbând pogorât; i cu
multe daruri capetele, cine era, le-au druit.

5 Când au btut straja lui Ion Vod pre straja Iul Petru Vod
i a lui Alexandru Vod.

Ion Vod, dac i-au strâns oastea toat, i s'au bulucit

la un loc toi, iat i-au venit veste cum Petru Vod i cu
Alexandru Vod au intrat în ar cu muli oameni, i de la

10 ara ungureasc, i Munteni, i Turci. Aa au ales Ion Vod cap
dintre Cazaci pre Sfirciovskii, cu câiva Cazaci i cu o seam
de oaste de ar, i i-au trimis înainte de straj, s vaz cu

ochii, i el cu alt oaste au purces dup dânii.

Iar Sfirciovskii cu acea seam de oameni au nemerit 400

15 de oameni, straja lui Petru Vod, i fr veste i-au încun-

giurat i pre toi i-au prins.

1 strâns] adunat i au i venit L-M^ i au venit i A2L\ ca-

re crei L^L^ 2 ca când] cum 3 îngerul A^L'L^L* pre un
înger AS bun om. M^ de] i de A, pogorât se afl în A^ dup ceriu,

20 bun — pogorât] pogorât M^M^ 4 iar capetileM^, cine] ce M^ pe ca-

pitile cine era A^ pe cei ce era capete A^L^ capete care era L*L^ capetele

carii era L\ le-au (It M ') druitM i-au druit AL 5— 16 In M^M^ acest

capitol se afl dup capitolul privitor la arderea Brilei de la p. 226, 5-n

5 straja] a 6 Alexandru Vod domnul muntenesc L-L^L^M' 7

25 i-au] au 7-8 oastea toat — iat] toat oastea la un loc i o au fcut
buluc 8 toi la un loc L^L*, iat om. M^, i-au] c au M-, cum
cA^ cL^M^ cu o??i.L*L^ 9 cu] i cuL^, muli oameni] mult oas-

te L'L*, de la] din A^L^L* 9-10 de la ara ungureasc] Unguri 10

Muntenii A-'L^L^L^M^M^ munteneasc A\ Turcii A2L3L*x\P]VP, Aa] i L'

30 Atunci 11 Sfirciovskii L'-' Sfirskii AL^L^M Sferski L\ cu'] i cu M^iM-',

seam] sum 11-12 cu câiva — ar] cu o sam de Czaci i cu oaste

de arNP 12 de oaste om. L^L'L*, Dup ar ad. cu Dumbrav vor-

nicul A, str-kajAi strajeM^ 13 i] iarNP, alt om. L^L^L*, oast-tL*

14 Sfîrciovski A-L^ Sfirskii A'L^L*M Sferski L\ Dup Sfirciovskii ad.

35 î cu (cu om. A^) Dumbrav vornicul A, seam] sum L^L*, oameni]

oaste L2, cu acea — oameni] cu Czacii i cu cine mai era cu dânsul

400] asupra a 400 IVP om. L' 15 de] unde era L\ straja] de straj ai

ce era strajeaM^, i om. IVPM'', fr' de U 15-16 i-au încunjurat i]

încungiurându-i M' 16 i-au prins pe toi A-
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Rzboiul dintâiu, când au btut Ion Vod pre Petru Vod chiopul.

Sfirciovskii, dac au biruit acea straj i au prins de

veste cum Petru Vod nimica nu tie de oastea lui Ion Vod,
îndat au rpezit oameni de ar, s dea tire lui Ion Vod
s sârguiasc, s-i loveasc fr veste, c are vreme acum 5

de-i-i voia s-i bat, i i-au dat tire cum este oaste mult
foarte. înelegând acestea Ion Vod, cum au putut mai tare

au sârguit, i dac s'au împreunat toi, împrindu-se în 3

pâlcuri, i-au lovit când ei dormia fr grij; aa nime de

nimica nu se putea apuca fiind dezbrcai i fr cai, c 10

caii le era slobozi la pune în ndejdea strjii. Aa împresu-

rându-i fr veste, i mult moarte fcând într'înii, birui

Ion Vod ; iar domnii amândoi deabia au scpat lsând tot

în tabr, i au hlduit numai cu trupurile la Brila.

Când au prdat Ion Vod ara munteneasc, i au pus acolo 15

domn pre Vintil Vod.

Ion ^'odâ, dac au btut pre Petru Vod chiopul i

1 dintâiu oî/i. L^L*, Rzboiul dintâiu orn.L'^ când] ceM^ s'au b-
tut L^L*, pre] cu L^L*, pe Petru Vod Ion Vod L-, chiopul om. L-]\P

2 Sfirskii AL^L^L^M^M^, Dujm Sfirciovskii ad. i cu Dumbrav vornicul A. 20

pre acea straj slraja L-L^L*, de om. 3 cum c A^ c om. M^,

ti/ftM-, nu tie nimicL^M^ 4îndatM\ rpezit] trimis L\ deareM-,
s dea] de au dat jVP 5 i s sârguiasc A^ s sirguiasc s vieM^
fr de L^L*, acum om. A^, are — acum] c e (c-i e L^) vremea L^L*

6 -i2] este AL- e om. L^M^, de-i în vo-^\ M^, i-au dat tire cum] i-au 25

spus c 6-7 foarte mult A 7 Iar înelegând M-, acestea] aceas-

ta A2, înelegând Ion Vod aceste cuvinte 8 cu toii L\ împr-
indu-se] s'au înprit M2 9 polcuri A^L^L^L^M^ pri L\ fr d-nL*,

niminea L^L^M^ nimenea L* niminA- 9-10 aa — fr cai] dezbrcai,
cât nime de nimic nu s'au apucat 10 c] cci A om. LIVP 11 cai M\ 30

le] lor jVP om. L^L^ le era caii M^, pjune A-, la pune slobozi L%
strejii A^L'L*, i aa A^ 12 fr deL^L*, i o?;î. L^L^L*, fcând] au

fcut L^L^L*, birui] i-au biruit 13 amândoi] Petru Vod i Alexandru
Vod aPx-îândoi abiaL^L^M^ om. 14 hlduit] scpat i au
hlduit— Brila] numai aa cu trupurile au scpat la Bril A^ au nzuit 35

la Brila amândoi numai cu trupurile JVP 15 Când — Vod] Ion Vod
au prdat M^, acoU om. L^L^ 15-16 i au pus i pe Vintil Vod
domn acolo 17 Dac au btut Jon Vod M% chiopul om. L^L^AP

33258 15
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pre Alexandru Vod, s'au lsat în goan dup dânii, i au
slobozit oastea in prad, de au jcuit ara munteneasc mai
mult de jumtate, i puse domn in ara munteneasc pre
Vintil Vod.

5 Când au ars Ion Vod târgul Brilei.

Dac s'au întors oastea lui Ion Vod din prad de la

ara munteneasc, apucatu-s'au de Brila, de au ars târgul

cu totul, numai cetatea au rmas, i gtindu-se ca s bat
cetatea, s o ia, ce nu-i era cu greu a o lua, de nu-i vrea fi

10 venit veste dindrt, c Ttarii au intrat în ar. Ci lsând
cele streine, s'au întors la ale sale s le apere.

Al doilea rzboiu, când au btut Ion Vod pre oastea

turceasc i ttreasc.

înelegând Ion Vod c Turcii i Ttarii de iznoav s'au

15 rdicat asupra lui, îndat au rpezit, cum mai de sârg s

1 Alexandru] Petru L^. lsat] luat slobozit M-, dânii] ei L*L^

2jfuitL 3iaupusM2M\ in ara munteneasc o^tî.L-L'L* 4 Dup
Vod ad. i (iarL*) el s'au întors înapoi AL^L^L* 5 Când — Vod] Ion

Vod au ars târgul] turnul orn. UUL\ Brila A^L^L^L^M^M»,

20 târgul Brilei Ion Vod A^L^ 6 din] deM\ den prad oastea lui Ion

VodM^, de la] dinL^M^ 7 munteneasc] rumâniasc A\ târgul]

turnul 8 ce-au rmas M^, ca om. 9 cetatea, s o ia] i cetatea

s o dobândeasc M', ce] ci A^L^L^L* i dar c M^ nu-i^] nu M*
nu maiL^L*, cu greu] greu A^L^L^L* mult A^M^,* pân a o lua A^, de

25 nu vrea fl M^M- de nu i-ar fi A^ 9-10 de nu-i— veste] i-au^vinit veste M"^

10 dendrpt dedrt L* dennapoi din urm c] cum A^L
cum cA^ au intrat Ttarii L^L*, în ar la Moldova A\ Ci lsând]

i au lsat Lsat-au darM^ 11 i s'au întors L^M^ s] ca s A*

11-12 Aci urmeaz m M^M^ capitolul despre înfrângerea strjii lui Petru

30 l Alexandru de ctre straja lui Ion Vod {jp. 224, 5-16) 12-13 Al doilea —
ttreasc] Rzboiul al doile ce-au btut Ion Vod pre Turci i pre (sic)

i au ars Tighinea i Cetatea AlbM^ 14 i] i cu MS Turcii — iz-

noav] Turcii de prin ceti i Ttarâi din Bugeac M^ 15 rpezit] tri-

mis M^ porâncit cum mai de gcab A^ îndat om. M^
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se buluceasc oastea de pre unde au fost rchirat, dându-le

tire c Turcii de pre la ceti i Ttarii din Bugeac se strân-

sese
;
pre carii, dac i-au lovit Ion Vod cu oastea sa, i pre

aceia pre lesne i-au spart.

Când au ars ion Vod Tighinea i Cetatea Aib. 5

Ion Vod, vzând atâta suprare ce are despre Turci,

împlându-se de mânie, cu foc au ars Tighinea i Cetatea Alb,
i mult prad au fcut, i muli robi i plean au scos. De
aci Ion Vod, curindu-se de vrjmaii si, au dat puinei

rii odihn s se rsufle; iar Cazacii nu se lenia, ci <:-âmpii 10

Bugeacului pururea cerca, i mult prad fcea.

Al treiiea râzbolu, când au btut oastea iui ion Vod pre o

seam de oaste turceasc.

Clcând Cazacii câmpii Bugeacului i mult prad fcând,
au dat pre o seam de oaste turceasc, ce se strânsese i 15

mergea s loveasc pre Ion Vod fr veste. i de sârg au

trimis Cazacii la Ion Vod, de au cerut s le trimi ajutoriu,

1 buluceasc] strâng L^ oastea la un loc LV. pre om. L, rchi-
rat] rsipit i rchirat 2 din] duprin L-, BugeagM^ 2-3fc
Turcii — strânsese] pentru Turci i Ttari, ce au înclicat asupra lui 20

3 cu oastea sa Ion VodL^L^ 3-4 pre lesne i-au spart i pre aceia L-

pre aceia pre lesne i-au rsipit pre lesne i-au btut i pre aceia

5 ars]btutLiL3LS Titlul om. UM^ 6 Vod om. Ion Vod] Ins M^,

ce are] ce avea om. A, despre] de 7 cu foc om. 8 muli —
plean] mult plin i robiL^ muli pUn i robi M^. scos] luat A' 9 si] 25

lui M2 9-10 rii puinei odihn rii puinea odihn AL^ rii puin
odihn L-L^L* 10 se^ om. M^, lenia] lenevia II d-tpururea de-

pururea MS îi cerca îi lovia i cerca LS multe prade 12 Al

treilea rând a rzboiului LV când] ce oastea lui om. L^L^M^ 12-13

când — seam de] ce au fcut Ion Vod btând o L- 14 Dup Ca- 30

zacii ad. lui Ion Vod IVPMS Bugiagului AP, i mult prad tcând
om. M3 15 pre] peste A^ spre A^L 15-16 i mergea] s marg M^M^
17 de au cerut L^ om. M^M^
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ca s dea rzboiu acelor Turci
;
i dac le-au trimis, pre lesne

i-au biruit i i-au rsipit cu ajutoriu proaspt, c pân a veni

ajutoriul de la Ion Vod, aproape au fost Cazacii s piarz
rzboiul de mulimea Turcilor; ci apoi Moldovenii proaspei

5 i odihnii dând rzboiu vitejate pre lesne i-au spart.

Al patrulea rzboiu, când s au btut Ion Vod cu Turcii

la Cahul, unde mai apoi i s'au prilejit l moarte groaznic,

ca nu altor cretini.

Auzind împratul turcesc de semeia lui Ion Vod. i
10 cat pagub i-au fcut, gândi ca s stropasc toat ara

Moldovei, i pre hainul su, pre Ion Vod, s-1 prinz. i de

sârg trimise în toate prile la toi sangeagii, s se gteaze
de oaste i s treac Dunrea asupra lui Ion Vod.

Iar Ion Vod, dac au îneles, cu toat oastea sa s'au

15 pornit, i au supus oastea sa supt Tighinea, i au trimis o

seam de oaste a sa cu Irimia, pârclabul de Hotin. ca

s apere trecatoarea Turcilor, s nu treac Dunrea. Ci

1 acelor Turci rzboiu M-, au trimis L-L^L* le-au trimis agiuto-

riuA^ 2 i-au biruit i om.X"^, ajutoriulA, prospt A- cel proaspt
20 3 ajutoriu L-'M^, la om. 3-4 au fost aproape s piarz Cazacii

rzboiul Al era s piarz Czacii rzboiul IVP 4 ci] dar iar mai A^

unde o??z. L^L^L*, prospe jVP om.M^ 5 i om.M', hodinii 7

mai apoi om. A, i] si lui ]VPM2, i moarte] moarte i X- 7-8 mai

apoi — cretini] i moarte groaznic i s au prilejit L-L*L5 8 nu ca

25 altor A^L^, ca nu altor cretini om. ]\P, Dwp cretini ad. vlealul

(om. A}) 7082 Iunie A 9 împratul turcesc auzind ^P, Bwp turcesc 1574

ad. sultanlSelim A 10 au fcut Ai\PM2, au gândit A2 au socotit M^, ca

om. A\ stropasc] calce L^ toat] i toat L-^L* om. L-M^ 11 Dup
Moldovei ad. cu totul M^, su] lui A^, pre^ om..U 11-12 de sârg] de

30 grab A^L^L^andat M^^ 12 sang-fcgii ASLM^ sangegii ^P saugAcii M^, toi

sangeagii] toate sangiacurile AS gt-fcaze A^L-L^L^M^ gat-bze L^L* ga-

taze M2 gt-tasc A^L^ 13 Dunre AP 14 cu toat oastea sa] cu oastea

sa cu toat AO, dac au — oastea sa] cu oastea sa daca au Îneles

aa L2 15 au^] o auL^, suppus ]VP pogorât sa om. AP, oastea sa

35 om. L2 15-16 i au trimis oaste de a sa o sam 18 a sa] a lui

om. A, Ierimia A- Ieremie L-^ leremi^ L* Eremia A^M'^ de-] de la

17 Ci] Dar A^AP
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nevoe este a opri cei puini pre cei muli, i cei slabi pre

cei tari, c trecând întâiu pucile cu Inicerii i cu pedestrimea

s apere vasele, aciia i oastea toat au sosit. Vzând Irimia

pârclabul c nu-i poate opri, s'au întors i de sârg au dat

tire lui Ion Vod; nici Ion Vod alt zbav au tcut, ci 5

îndat s'au dus spre oastea turceasc.

Ins întâiu au trimis pre Sfirciovskii cu o seam de

Cazaci i cu 6.000 de oameni de ar s poat prinde limb,
i fr zbav au dat pre oastea turceasc, unde nu era mai
puini de cât oastea moldoveneasc; i dând rzboia, au fugit lo

Turcii, nici alt limb au putut prinde, fr de pre un turc

rnit ru, de n'au putut dintr'însul nimica s îneleag.
De aci singur Ion Vod cu vre-o 600 de oameni s'au

lipit la balt la Cahul, unde era oastea turceasc, i s'au suit

într'un pisc de deal, s poat cunoate cât seam de oaste 15

va ft la Turci, ce nimica n'au cunoscut, c oastea era pre

vi de nu se vedea, numai strjile în 4 locuri ce-au vzut.
De aci s'au întors Ion Vod la tabr înapoi, i acolo o seam

1 nevoe] cu anevoe (nevoe A^) A^L^L* cu greu M^, puinei A^ a

opri — muli] celor puini a opri pre cei muli a opri pre cei muli cei 20

puintei L^L* 1-2 a opri — tari] a se opri cei muli de cei puini i a se

înpotrivi cei slabi la cei tari 2 cei] acei A\ Inickrii AL^L^M^M^
Enic-krii L^L^ Eninarii pedestrime L^M%P 3 i aci-îsi i i L, i
oastea toat] toat alalt oaste turceasc M^, au sosit] iat sosi L^L^L*,

Vzând] unde vzind Ierimia A^ Eremia A^M^ 4 s'au întors îna- 25

poiM2, de sârg] de grabL^L^L* om.M^ 4-5 c nu-i — Vod'] au dat lui

Ion Vod tire c nu-i poate opriL^ 5 lui] la M'M-, nici] i niclM^M^

i Al ci A^UUU, n'au fcut ALM» 6 s'au dus] au purces AL^L^L^M^

7 Sfirciovskii Sfirskii în celelalte mss 8 de oameni] de Moldoveni L'L*

oteni s] ca sA^, poat prinde] prinz 9 pre] peste A'L^M^ 30

spreL*L5, oaste iVP 10 oaste L^, dându-iA^ 11 nici] i nice i A^,

n'au putut ALM2, prinde] lua M\ i n'au putut prinde alt limb LS pre]

cât LI om. M3, de pre] numai AL^L^L* 12 ru rnit AL^, de] cât

nimica dintr'însul A^L^L^L*, nimica s îneleag de la dânsul A^ s îne-

leag nimica de la dânsul L' de la dânsul nimic înelege 13 De- 35

ci M'M^ Apoi oameni] Moldoveni 15 s] ca s A' 16 va fi la

Turci] va fi de cea turceasc AL'L^ turceasc va fi L^L*, n'au cunoscut]

n'au putut cunoate c era oastea 17 de nu se vedea] de nu se

cunotea, nu se vedea M^ strji L^L*, s'au vzut A^ au vzut A^L^L^L*,

s'au vzut în patru locuri M» 18 D-fecii L Deci i d-fccii A ApoiM» 40

iM^ la] înL2, înapoi om. AL, înapoi la tabr M', acolo] atunci M^
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din boerii cei mari, anume Murgul, vornicul cel mare, i Bili,

vornicul cel mare, i Slvil hatmanul, vzând atâta putere

de oaste turceasc ce venise cu Petru Vod, temându-se ca

s nu caz în mreaja vrjmailor, au prsit pre Ion Vod
5 i au fugit la Turci, de s'au închinat lui Petru Vod.

Când s au lovit oti le.

De aci Ion Vod au împrfit oastea sa în 30 de pâlcuri,

i la tot pâlcul au dat câte o puc; era i 80 de puci hu-
nie ; iar toat oastea lui Ion Vod era 30.000, fr prostime

10 i aduntur ce era pre lâng Ion Vod.
La începutul rzboiului zic c o seam de Moldoveni

s se fie închinat la Turci, i Turcii i-au pus în frunte, de

s'au oprit focul într'înii, de au perit cu totul.

Deci Cazacii cu focul. Moldovenii cu futurile, arunca

15 Turcii de nu se tia ce vor face. Vzând Turcii pre Mol-

doveni c vor s moar de cât s nu biruiasc, cu multe

meteuguri au nevoit s amgeasc pre Moldoveni, s-i

duc asupra pucilor; ci vzând Moldovenii meterugurile
lor, nu-i gonia mult, ci numai pân da dos, c vedea c fuga

20 1 din] de A^L^L'L*, boeri mari L^L*, anume om. L3L*M^ cel mare
om.L}, Murgul vel vornic vornicul Murgul cel mare vornicul cel

mare Murgul L^L* 1-2 i Bili aijderea vornicul cel (vornic L^) mare L
Bile vel vornic M^ om. M^M^ 3 ce vine M^ ca om. U 4 mr-ka-

jaA^ mr-fcja A^L^L^M^ mrajaM^ primejdia L^L* primejdie M', vrjmailor
25 siL^L^L* vrjmaului suA-^L^ om.M^ 5 de] siM^M^, lui] laM^, de

s'au închinat lui] laL 6 Titlul om.L^L^L^M^ 7 De aci om.M^, i-au

înprit M^, sa om. M^, polcuri A^L^L^L^M^ pri de pâlcuri 8 tot

pâlcul] polc U, au dat] au pus M^, câte om. era] i era M^ i avea M^,

i^om.L 8-9 huniUM^ huniL^ hacuni-nM^ 9 Vod om. M^ Ion

30 Vod om. AL, Dup Ion Vod ad. la începutul rzboiului M^M^, pros-

time] proti M3 1 1 La] Deci la M^, La începutul rzboiului om. M^M»
12 i] iar^M^, i-au pus în frunte] s-i fie pus în frunte rzboiului M^
13 focul] tot focul M1M2, de] i 14 iar Moldovenii M^, futurile M^
futuri M3 futule L^ 15 Turcii] în Turci L^L^ om. M^, de] cât M\ i

35 vzind M^ 16 c vor] c sânt mai bucuroi A\ s^] s-i M^, nu om.M,
cu] iar Turcii cu M^ 17 s-i amgeasc AM^ 19 pân a da M^M^,

dosul A^L^L-, vedea] cunotea M^, c fuga] c-i fugaL*
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lor era cu înlciuiie, c de mulimea lor tot locul acope-

rise. Deci, lsând Turcii partea despre Cazaci, cu toat puterea

au întors spre Moldoveni, i pucile toate le slobozea în-

tr'înii; ci Moldovenii aa sta, cum s'ar fi gtit de moarte,

iar nu s izbândeasc. i mult moarte s'au fcut intre îmbe 5

prile, c nu era a clca pre pmânt, ci pre trupuri de om.

i aa mai apoi de aproape se btea, c i mânule le obo-

sise, i armele-i scpa. C acela prah se tcuse, cât nu se

cunotea carele de carele este, nici de sinee se auzia i de

trsnetul pucilor de imbe prile, c nici pucrii nu mai lo

tia în cine dau.

Deci Ion Vod au indrptat pre ai si dinapoia pucilor,

s se odihneasc puinei, i Turcii aijderea. i aa stând

i privind unii la alii, au dat o ploae mare, de s'au muiat

prahul ; ci n'au fost Moldovenilor nici o îndemân, c li s'au 15

muiat pucile; de unde avea ajutor mare s'au scpat; ci dea-

mân le-au cutat a se bate, i nu putea s se sprijineasc de

1 era] eL^ esteA^L^M^ om. L^L* 1-2 tot locul acoperise] era tot

locul acoperii 2 cu om. 3 s'au întors A^L^L^M^, toate pu-
cile ]e 0777. M^M 3 3-4 într'inii] spre dânii A^ spre (în L^) Moldo- 20

veni L asupra lor M' 4 ci] iar IVPM^ ci Moldovenii om. L, aa om. M2,

sta aM aa sta de tareL^, cum] ca cum fi] fie cum ar fi g-
tii M^M^, de moarte] s moar AL^ au s moar L^L^L* 5 iar nu]

auAL^L^L*, întri^mbe M* de îmbe între (la A^) amândoaoAL^L^ într'a-

mândoaoM^ 6 c] cât A^ era] era loc A, ci] ci tot M^M^ om] oa- 25

meniL^ 7 i om. AL^L^L*, mai apoi as^A se btea (s'au btut L^)

de aproape AL, c] cât AL^L* 8 -i] îs le A'L2 om. A^L^L^L^M^, C
om. AL^L^L*, prafALS s'au fcut L\ câtlcA^L^L* 9 carele de ca-

releM^M^ care de (dinL^) care (crei A2)A2L carii den carii A^ cine de a

cui M3, este] sânt A^ era L^, sin-fce A1M2 s-Kn-ke A^L^L^L* s-nnee s.^- 30

n-k-xM^ 9-10 nici de — pucilor] de sinee i de trsnetul pucilor nu
se auzia AL 10 de amândoaoA^L^ de într'amândoao despre amân-
doaoA^L^, c] câlM^o??!. AL^L^L*, pucaii AL'L^L*, mai om. L^ 11 în

cine dau AL în ce dau M^M^ unde mai dau 12 îndarâptat în-

direptat AL3M2M3 îndreptat L'L^L* 12-13 s se odihneasc dinapoia 35

pucilor L2 13 puintel M2, i om. AL^L^L^^ 14 pr-Kvind M^M^ pre-

vind L^, au dat Dumnezeu L^ o om. M^, ploe MS de] de li A^ i li AS
înmuiat L^ udat A^ 15 praful A pravul L^L^ pravul cel de pusei M^, ci]

deci c L^L*, Moldovenilor n'au fost L^, o îndemân] de un folos M^
15-16 c pucile li s'au muiat A^ c muindu-li-se prahul i pucile L* în- 40

muindu-li-se pravul i pucile L^ 16 muiat] udat AS i de unde AS
ajutor mare] ned-kjde de agiutor M^, ci] iL^ ce numai M^ 16-17 dea-

mâna au cutat M^ 17 se^ om. A-, i nu se putea sprejeni M^
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mulimea Turcilor. Mai apoi oastea ttreasc proaspt i-au

lovit, de le-au cutat a da dos ca s scape, i Ttarii a-i

goni i a-i arunca; numai pedestrimea i oastea cea de strân-

sar au rmas, i 300 de Cazaci; ce fiind i Turcii ostenii

5 nu nvlia. Aa scpându-se de oastea cea clrasc, Ion

Vod i-au dat glas cu Cazacii s se pedestreasc toi, c
pedestrimea moldoveneasc, ce era adunai mai muli în

dobând de cât pre leaf, era aproape de 20.000. i nvlind
cu dânii singur Ion Vod, au luat puci uoare de la Turci,

10 i legând tabra s'au dus înapoi, i s'au tras la un sat, la

Rocani, de s'au îngropat, unde mare nevoe avea de ap.
Iar Turcii, dac s'au strâns toi cu cei de la goan,

i-au încunjurat mai nainte de apusul soarelui, i toat noaptea

i-au strjuit, s nu ias dintr'acel loc. Dac s'au fcut ziu,

15 cu toate pucile au început a bate într'inii, ci nimica nu le

strica, c se nuise bine, unde 3 zile s'au aprat.

Vzând Ion Vod c flmânzesc i mor de sete, i praful

înc se împuinase, s fug s scape loc nu era, doar s
zboare, c tot locul coprinsese Turcii, gândi c doar cu

20 1 mulime M\ oaste A\ proaspt om. M^M^ 2 dosul A\ ca

s scape om. A, i 0772. 1-2 proaspt — Ttarii] au început

om. L^L^L* 3 arunca gios A\ pedestrime L^L^L^M^ 4 au rmas se

afl în U dup Cazaci, i^ om. LS ce] dar A^ i" om. M^, ostenii]

obosii 5 Aa] aa. Deci L\ clrasc] clreaM^ 5-6 Ion

25 Vod se afl In M-^ dwpo Aa, iar în L-^M^ dwp scpându-se 6 c
om. L^L^L* 7 pedestrime L^L^L^VP, era] ira M^, adunat A^L^, mai
mult A^L^L^ om. A^M^VP 8 pre] în M', 20.000 de oameni AL^L^L^M*

9 dânii] toii L^L*, singur] însui A^, uoare L uoar-^A^M^ woareM^M'
cu iuru A^ 10 tabr L^L'L^M, dus] dat M^, s'au dus înapoi, i om. A},

30 s'au tras înapoi A, Ia un] lâng M^, la^] lâng 10-11 Ia Rocani
om. AL 1 1 unde] unde apoi L\ de^] pentru M^. de ap om. LV, de

ap mare nevoe avea L^L^L* 12 toi] cu toii A^ 14 Dac] Iar d-k-

cA^M^ 15 ci] dar A^ 16 strica] putea strica L^ enuise M^ bine

om. L''', se nuise bine] se îngropas-^ bine în anuri A^, 5 zile L^

35 17 i vzând A^ Deci vzind M^, Iar Ion Vod vzând M^, sete] de

foame i de sete M^, prahul pravul cel de puci 18 înc om. M',

se] Î1A2, înpuineaz A^M', loc] denaintea lorL^L*, doarA^M^ 18-19

doar s zboare] numai cu aripi s zboare, iar într'alt chip nu se pu-

tea M' 19 c^ om. M^M', cuprins-fes-K îl cuprinsese A^ era coprinsL^

40 era ocolit M% de Turci L^M^ coprinsese Turcii tot locul A^, gândi] ci

socoti A- ce au socotit M% c-] ca L^M^M^ om.
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blândee i cu giurmânturi fcând cu Turcii, c se va scoate

din moarte. începu a trimete la dânii c se va închina, de

vor trimite un om ca acela, ca s-i giure lui c, de ce va
pofti, s-i fac pre voe. Turcii bucuroi fur la una ca aceia,

de cât cu arme i cu sânge mai bine cu înlciune s-1 5

dobândeasc. i\a deci trimiser la Ion Vod de-i giurar pre

pofta lui, ca s-1 duc viu la împratul, Cazacii s-i lase nea-

tini s se duc de unde au venit, iar de acea aduntur
s-i sloboaz volnici s se duc la casele lor, c nu va fi

paguba a lui de vor peri, ci a împratului, cci sânt robi 10

împrteti.

De moartea lui Ion Vod.

Având Ion A'od tocmeal i fgduin mare i jur-
mânt tare de la Turci, c-i vor face pre voe de toate câte

scrie mai sus c au poftit el, s'au gtit s mearg la paa in 15

tabra turceasc, i au împrit al su mai bun tot ce-au avut

1 blând'kU M^ jurmânt AL fcând] dac va face s fac
c] doar AL^L-L^ ca om. L*, se vor scoate va scpa s scape JVP

2 din] de M de ]a A^L^, i începu A^ i au început de] de-i M^NP
3 om] turc ca^ om. c] ca cum c A^ om. A^, ce'.om. M^M^ 20

3-4 va pofti el A^ 4 ca s-i fac L^M'^ c-i va face A^ îi vor face A^ îi

va faceL-^L*, fur] priimirM^ fur bucuroi L^P, aceia] aceasta M-^

5 cu^ om. A^L^L^M^M^, cu arme] a merge U, sânge] vrsare de sânge

6 deci om. M^ la] Turcii la AP 7 ca s-1 duc] cum c-1 vor duce AS
pre Cazaci AM^ iar pre Cazaci IVP 7-8 neatini] sntoi 8 s se 25

duc] s marg M^, de acea M^AP de cea L^L^ de ck^ L* de cei de de

aceialalt A^ pre ceialalt A^ alt IVP 9 volnici s-i sloboaz M-, s
se duc volnici AP, la] pre la A^M^, lor] saleL^L^M^ 10 pagub M^,

a luiL'M^M^ Iui în celelalte mss, de vor peri] (zicea) A* om.A'^, a^ om. M',

cci cA^ cM^M^ 10-11 sânt robi ai înpratului robii înpriei 30

sin^M^ 12 Dup Vod ad. cum au fost M^M^, Titlul om.M^ 13

Având] Vzând AL tocmala AL^L^L*, fgduina A2 13-14 jur-
mântul A^ 14 tare om.^P,- câte] de câte de ce M' ce L'' 15 c]
cum A^ duprecum A^ câte LS gtat L'L^MW, marg L^L^LWM^, pa-

A M*M^ 16 al su mai bun tot ce-au avut M^M^ al su ce-au avut 35

mai bun totM^ tot al su ce au avut A al su tot ce au avutL^ al su
tot ce au avut mai bun L^L^L^ al su ce-au avut tot mai bun L*
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între Cazaci, i de ctre toi i-au luat ertaciune, i in

ceasul al treilea au mers la tabra turceasc. Acolo, dac
l-au dobândit, cu mult mânie de ctre Paa, l-au dat de viu

de l-au legat de coadele a dou cmile, i l-au slobozit prin

5 tabr de l-au tarmat.
Atuncea zic s fie zis Ion Vod: Caut c eu multe

feliuri de mori groaznice am fcut, iar aceasta moarte
n'am tiut s o fiu fcut.

Mai apoi s'au lsat la ceialalt spuz de i-au snopit i
10 i-au sfrâmat. Vzând Cazacii spre ce le st lucrul i viaa

lor, au silit s între iar în an, ci n'au putut, c-1 cuprin-

sese Turcii; ci vzând aa, au intrat în grmada turceasc,

tind i oborând, de au perit pân la unul.

Aa au petrecut enchiul su Ion V^od. Acest Ion ^'od
15 au domnit 3 ani.

Când au prdat Ttarii ara Moldovei. Vleatul 7082, funie. 1574

Iar dac au perit Ion Vod, Ttarii s'au lsat în prad

1 între] la A^M^ 1-2 în ceasul însui în celelalte mss 2 merse L\
laJînL^L*, la tabra turceasc au mers A, Acolea M^M^ 3 de ctre

20 paa] l-au mustrat i AL^L^L* de 4 l-au>] le-au L*L^ 5 sfrâ-

mat A^M^M^ 6 zic] zic unii cumM^, Caut] Ah ! caut 6-7 Atun-

cea— fcut se afl în parantez în A 7 groznice M^, aceast A^L*,

aceasta moarte] cazn ca aceasta I\P 8 nu o am tiut (tiut-o L^) L^L^

s o fiu fcut] s lac 8 s'au lsat] s'au lsat Turcii'A^ s'au slobozit M^,

25 znopitA^ 10 frmatL zdrobit M^, Cazacii vzând A^ Iar vzând Ca-

zacii Iar Cazacii vzind M^, spre] preM^M^ pe la le om.A^
10-11 viaa lor cea sfârit 11 s] ca sM^, iar (om.L^) în an-
uri A^L^ la an iar L^L*, c-1] c le c-i cci A^ c anul M'
12 ci] i M^ au întrat] numai ce au întrat M \ în grmada] în tabr

30 (tabra L^) i în (în om. L^) grmada AL' 13 oborând] omorând L'L*,

de au perit om. NPM^ pân într'unul AL^L*, tâind — unul] s piar
pân la unul

;
i acolo tind i oborând au perii toi pân la unul

14 petrecut] nemerit^P, enchiul] msura L\ au petrecut enchiul su]
au fost sfâritul luiAL^Li*, Acesta L^L^M^M^ Acest Ion Vod] dup

35 ceM3 16 Când— Ttarii] Prdat-au TtarâilVP^ ara Moldovei] Mol-

dova L^L*, Când — Moldovei] De prada Ttarilor A, Dup Moldovei ocf.

în zilele lui Ion Vod M'M^, vleatul — Iunie] atunci în anul 7082 M-
om. AL^'L^L*, Titlul om.L^ 17 Iar om.M^, Ttarii s'au lsat] s'au

pornit Ttarâi M^
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peste toat ara. de au robit, de n'au fost nici odat mai mare
pustietate în tar de cât atuncea, c pre toi i-au acoperit fr
grij pre la casele lor ; unde pân astzi între Prut i între

Nistru au rmas pustietate, de nu s'au mai desclecat oameni.

De domnia lui Petru Vod chiopul, feciorul Mircei Vod. 5

Turcii, dac i-au dostoit inimile sale i omorâr pre Ion

Vod, deder domnia lui Petru Vod, ce l-au poreclit chiopul,

i ei s'au întors înapoi. Iar Petru Vod îndat au trimis

pre Bili vornicul de prinse scaunul Sucevei, i dede veste

de pace i de domn tânr, i scoase bejeniile pre acas. Iar 10

Petru Vod în luna lui Iunie 25 au ezut în scaun, i pre

toi i-au tras ctre sine.

1575 Vleatul 7083, Dechemvrie, Selim, împratul turcesc, au

murit, carele au împrit 7 ani i 7 luni
;
i au lsat împ-

ria fiiu-su lui Am urat. 15

1 de au robit om. M, cât n'au fostL*L^]VP 2 atuimaA^ -ma

-4-fe L^L2L*M2 -Hî A* -ci L3M^ acoperit] coprins cuprins fr de

3 grij] tire L'L-^L* 2-3 pre Ia casele lor fr grija 4 au rmas]
de atunci au rmas raste L^ desclecat] aezat înplut de M^
Dujp oameni ad. pân astzi A' 5 De om. chiopul] ce-1 poreclia 20

chiopul M3, De domnia — chiopul] Când s'au aezat în scaun Pefru

VodL^ Când au venit Petru Vod la domnie în scaun L^LS feciorul]

1574 sukM^, feciorul Mircei Vod 0771. L^L^L^IVP, Dwpa Vod r/rf. Vleatul 7082

1577 Iunie 25 A^ 7085 Iunie 25 dni A^ 6 dostoit] izbândit A^L^ inimile sale]

inimilor pre voia inemilor sale A\ i au omorât dac i-au — omo- 25

râr] într'acestai an dac au omorât 7 ce] pre carile A^, ce l-au

poreclit] ce-i zicL^, deder — chiopul] pus-au domn pre Petru Vod
8 i] iarM3, Iar] DeciM^, au trimis îndat 9 BiHd Bile
BiliiM2M^ prinsTiM^ prinser prinsese L^L* au prins M^, Sucevei]

domniei din Suceav M^, deder L^M^, veste] tiri 10 tânr] nou 30

11 în'^] laL^M^ 10-11 Iar — scaun] i în luna lui Iunie au ezut Petru

Vod în scaon 13 Dechemvrie 18 A om. L^L^^L^M- 14 i luni 7

ani 7 i luni 7 L* 8 ani i (i om. A^) 6 luni A 15 lui Iu om. L^L^^L^M^

14-15 înprieL^, i au lsat — Amurat] i au fost butoriu (butor A^)

de vin, iar (iar A^) la rzboae stranic (stranic la rzboae A^) i pre 35

urma lui au sttut (sttu A^) înprat sultan AmuratA 13-15 Vleatul —
Amurat] în anul 7083, Dechemvrie, au murit sultan Sehm, înpratul tur-

cesc, i au rmas fîiu-seu sultan Murat AP
Dup suirea pe tron a lui Amurat, A ad. urmtorul pasaj privitor la
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Vleatul 7085, Aprilie 15, rposat-au Alexandru Vod, 1577

domnul muntenesc, carele au domnit 9 ani si o lun, i au

rmas domnia fiiu-su Mihnei Vod.
Intr'acesta an s'au artat pre ceriu stea cu coad, ce-i

5 zic unii cometa.

De domnia lui Ivan Potcoav, ce i-au poreclit Creul, carele

i-au pus nume de domnie Ion Vod. Vleatul 7085. 1577

Pre aceia vreme, fiind în al patrulea an a domniei lui

Petru ^'od, un Ivan oarecarele, ce l-au poreclit Potcoav
10 pentru c au fost rumpând potcoavele, iar unii i-au zis Creul,

ce s'au fost fcând frate lui Ion ^^od, rspunzându-se de

moie i de naterea sa de la Mazovia, de unde i Ion Vod

;

acesta Potcoav i-au scos nume de domnie, i intre Cazaci

având cunotin, pre muli au mgulit lâng sine. i vrând

15 rsboaele lui : Iar în anii 7084, sultan Amurat trimis-au multe întunerece 1576

de oti turceti, de au trecut marea i s'au otit asupra Vavilonului, care

este Ia rsrit, i vârtoase rzboae au fcut cu Haldeii, ce se numesc
acum Cazlbaii (CzlbaA^) i mult vreme s'au luptat cu dânii, i
nimica n'au isprvit, i muli Turci fr seam au peritA

20 1 rposat-au A^ rposatu-s'au 2 Dwp muntenesc ad. fra-

tele lui Petru Vod chiopul, i l-au astrucat în -mnstirea Ostrovul,

aproape de Bucureti, care e (ce «ste A-) zidit de dânsul A 3 domnia]

domn o?7i. fîe-su L', Mihnea Vod L%P, Mihnii Vod fiiu-

su A^ 4 Intr'acesta A^L^L-^M^ Intru acest A^ pre ceriu] în vzduh AL,

25 o stea A^M^, ce-i] sau cumu-i AL om. 5 zic om. unii om. L^M^JVP,

cometa A comete L*. Dup cometa ad. Noemvrie A 6 De om. L*jVP,

lui] Iu M3, domnia lui om. A, Ivan VodM^M^, ce l-au poreclit] ce-1

poreclesc IVPM^ sau L^L*, i Creul A^, carele] care AL^L^L* s'au rdicat

la domnie i om. M2 7 Vleatul om. L^L^^L^M^, Data om. W 8 In-

30 tr'aceia (într'acea L^) vreme L om. M», fiind om. L3L*M^ în al] îl al A2

într'alL', în al patrulea an] în ('n M^) al treilea an M'M^ un an L^ la

un an L^L* 9 oarecarele om. M\ oarecarele (oarecare A^) un Ivan AL,

ce l-au porecht Potcoav] porecht Potcoav M^M^ Potcoav pe poreclA
ce-i zicea i Potcoav 10 au fost frângând potcoavele de cal în

35 mâini 11 ce] care A^ 12 naterea sa] natere M^, i Ion Vod
era A^M^ au fost lonn Vod 13 acest A}U\J, i'ntre i pen-

tru M^IVP 14 au] i-auL3L*M2, mguht A^L^L^L^M^ amgulitM^ mght A^

amgit M3 HpitL^
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s vie spre ar, au vrut cu meterug s aib slobozenie

i de la cei mai mari. i fcând scrisori cu multe peceti de la

boeri i curteni de ara Moldovei, au doar s fie fost i cu

voia unora, cum zic unii; i s'au dus Creul cu crile la

voevoda Chievskii, ce era pre acele vremi cneazul Costantin, 5

i la starostea de Bar, de le-au artat, cumu-1 poftesc boerii

i ara s-i mearg la moia sa, la Moldova, i fgduind
mult s le dea, numai s-i fie într'ajutoriu. Ce starostea de

Bar oaste au zis c nu i se cade s-i dea fr tirea lui

craiu, i mai cu deadinsul pentru aezarea pcilor; iar lui 10

craiu s'au giuruit c-i va da tire, s ia învtur.

Când au purces întâiu Ivan Potcoav cu oaste

czceascâ spre ara Moldovei.

Intr'aceia vreme sftuindu-se Potcoav Creul cu starostea

de Bar, iat i un Copikii oarecarele, fiind atuncea nemerit 15

la Bar, carele venise du curând de la câmp, înelegând de

Potcoav, s'au adunat, i vorovind cu dânsul, cu multe giu-

ruine l-au umplut Creul de-1 va duce la domnie la scaunul

Moldovei. De aci Copikii, având mare cunotin între Cazaci,

s'au dus la dânii
;
pre unii cu giuruine umplându-i, pre alii 20

2 mai om. A'-' 2-3 de la boeri cu multe peceiL^ 3 i curtenii

i de la curteni A^L%P, de] din A^ de la M^, de ara Moldovei] de la

Moldova L^L* de ar moldoveni M^ au doar] au poate M^ a doâ (doao M^)

oarM^M^ pre semne L^L*, s fie fost] au IbstL 4 unora de ar M^,

i]cAL2L3L^ Creul Potcoav A 5 acele vremi] atunciM^, cnezulM^ 25

6 cum îl L*M2 cum c-1 A' c-1 M^ boerii] boerii râi M^ 7 la^] în M^,

fgduindu-se M^ fgduindu-Ie M^ fgdui AL^L^L* 8 le om. L\ s le

dea multM^M^, s fie M^ starostile A- 9 s-i dea] a-i da L^, au zis c
oaste nu i se cade s-i dea au zis c nu i se cade s-i dea oaste M-M^
10 i mai] numai L^L^L* 10-11 iar craiului ALM'-* 11 s'au giuruil] 30

s'au fgduit A^L^ au zis M^, ca s iaA^M^ 12 Ivan] Creul A, Ivan

Potcoav întilA Dwp Potcoav acf. sau Creul M^M- 13 spre] în

laL* 12-13 Titlul om.M.^ 14 Intr'aceia vreme] Atunci M^ 15 Co-

piskii L^L^L* Copekii L^M^ Copeskii A2 16 de curând venise M^ 17 adu-

nat] apucat L^L* ' 17-18 mult'Kgiuruin-KALWM^ 19 D-fccii A^L^L^L^M^^ 35

D-kcita A' D-fcci^ L^Mi Deci M- 20 l-au dus au mers M^, dânii] dân-

sul L^L^L*, giuruin-K M^M^ fgduine A^ daruri L\ pre alii] altora A\.

umplându-i —p. 238, i cu bani] pre alii cu bani înplându-i i M^
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cu bani ungându-le ochii, din ce au avut i el din agonisita

sa, i-au plecat. i au mai lipit ctre sine pre un moldovean
ce l-au chemat Cepla. ce se însurase între Cazaci. i au pus
hatman pre ah pre 330 de Cazaci, carii i-au strâns cu ne-

5 voina lor, i au intrat în ar.
Aa oblicind Petru Vod, au strâns ara i s'au gtit

de dânii, i luând pucile au eit s mearg împotriva lor.

Auzind Cazacii de aceasta, au apucat ce au putut de la mar-
gine, i s'au întors înapoi, cruându-se pre alt dat, s se

10 gteze mai bine.

Când au mers ponosiu de ia Petru Vod la craiul leesc

pentru zarva ce face Potcoav Creul cu Cazacii, i când au

mers Creul al doilea rând la ara Moldovei cu oaste câzceasc,

l au apucat scaunul.

15 Având Petru Vod grij de Creul i de acei Cazaci, ce

era cu dânsul, ca s nu între iari de iznoav în ar s
prade, trimis-au cri la cateleanul de Halici, carele era s
mearg sol la împrie s lege pcile, de i-au dat tire cum

1 ungându-i M^, ungându-le ochii] pre toi umplu L^L* umplu
20 pre toiL2 2 sa] lui A^L^M^, au mai lipit] i-au lipit L^L^L*, ctre]

lâng A2L*L^ moldovean] den Moldoveni 3 ce-1 chiema AL^L'L*

anume 3-5 i au pus — nevoina lor] i (i aa L^) cu nevoina
lor s'au strâns 330 de Cazaci, i au pus hatman pre dânii pre ah AL
5 i om. 6 Aa oblicind] Iar dac au oblicit Iar 7 de

25 dânii] asupra lor L\ luând] împlând împotriva] înaintea 8 i
auzind AS de^ om. L^L^L*, Auzind aceasta Cazacii 9 cruindu-

seM^M^ cur-Kndu-se A^ cruzndu-se 10 gt-feze A^L^M^ gt^z-K g-
teasc A^LW 9-10 s se gteze mai bine om.L* 12 fcea A^L^L'L*

fcuse U, Creul om. L*L^ 12-13 i când — Moldovei] în ara Moldovei

30 i al doilea rând mergând U 13 rând om. MS la ara — czceasc]
la Moldova cu oaste cu Cazaci L^L* 11-14 2'itlul om.M^ 15 grij]

greu AL^L^ greotate L^L*, i de Cazacii AL^L^L* 16-17 s prade în

arLS în ar de iznoav iari s prade L^L* de iznoav în ar s
prade iari M^ 17 catelanul L* cataHnul catilinul M^ ctl-k-

35 nul Ml catalanul A^LS care 18 pcile] pace AL^L^L*, de] deci A
ciL^L* ceL^ de i-au] de-au L\ cum cA^L^
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Cazacii s'au rdicat i vor s pue pre Creul la domnie; de

care lucru, de nu-1 vor prinde, i de nu vor face pace cu

dânsul, i de nu se vor certa ceia ce-s cu dânsul, pacea cu

împratul nu va putea s stea. Acestea toate au scris cate-

leanul la craiu. 5

Când au trimis craiu la hatmanul i la voevodul de Braslav

ca s prinz pre Creul, i nu l-au putut.

înelegând craiul leesc de Potcoav Creul, cum s'au

rdicat cu Cazacii i face zarv, i va s scoa pre Petru

Vod din domnie, îndat au scris la hatmanul i la o seam lo

de boeri de margine, s pue nevoin ca s-1 dobândeasc,

i pre dânsul i pre Cazaci. Iar hatmanul, dac i-au venit cr-
ile creti, au trimis 3 roate de . . . cu Bobolekii, ca s-1 afle

la Nemirov, c acolea se inea mai nainte; i acolo, dac au
venit, l-au aflat. Ci Creul au prins de veste, i au eit din 15

târg cu 50 de Cazaci pedestri cu sinee, i au venit la un

1 s'au rdicat Cazacii pue] aduc domnie] scaonul rii
Moldovei 2 vor^] va L^, pace o?n. L^L* 3 aceia L\ ce-s] ce

sânt AM^M^ pac-fe A^L*M pacA pace L^L^L^ 4 împratul] împr-
ia A^, s stea] sla M', i acestea AS le-au scris A^ 4-5 catelanul L* 2O
catil-knulM' catalanul A^L^L^M^, cateleanul Ia craiu] la cateleanul

5 craiul A^L^L^L* 6 craiul L2L-^L*M3, voevoda L^L* voevod M^, de

om. la hatmanul — Braslav om. 7 ca om. L^, l-au] s'au

6-7 Titlul om. 8 leesc om. L^, cum c A^ c 9 i se face L^L^L*

s facLS zarve A 10 la^ om. A 11 de^] de laL^M^ laA^ din M^, 2.5

margini M2 12 i pre dânsul om.L^, i pre dânsul i pre Cazaci] în-

preun i pre hatman i pe Cazacii ce-s cu el L'L* om. L^, Iar om. AL^L^
hatmanului L2, d-kc'au venit 12-13 hatmanul — creti] D-kca au
trimis craiul crile sale i au venit L^L* 13 3 roate de . . . cu] 3 roate

de {loc alb) cu 3 roate deA 3 roate cu LM^M^, Boboleskii A2L*, afle] 30
gseasc A^ 14 Nemirova M^M^, acolo^L^L*, i o?7i. A^L^L^L*, aco-

lea^M^ 13-15 ca s-1 afle— l-au aflat] s marg s prind pre Creul,
i au mers Ia Nemirov s-I afle, tiind c acolo se inia mai întâi. i
aflându-I acolo 15 Ci] i M^M^ larM^, au prins] prinzândMW,
i om. A^ 16 Dup pedestri ad. cu dânsul L^L^L*, S Kn-ke L^M^ s/^ni-K MS 35
cu sinee om. LS venit] mersM^



240

vad, unde au intrat în ap pân in pântecele calului, i au
pus Cazacii dinainte. Iar Bobolekii, dac au sosit dup dânsul
la vad, vzând pre Creul c este gata de a se batere, i ia

loc strâmt, nu s'au apucat de rzboiu, ci s'au întors înapoi;

5 i aciiai i Creul dup dânsul în târg : Bobolekii la curte,

iar Creul în târg la gazd. Deci au chemat Bobolekii pre
mai marele târgului, i i-au zis s prinz pre Creul i s
i-1 dea. Iar mai marele târgului s'au lepdat de dânsul i
au zis c : eu nu-1 voiu prinde, nici i-1 apr, ci de-i trebue,

10 tu i-1 prinde. Vzând omul hatmanului c nu folosete ni-

mica, dusu-s'au i au spus hatmanului. înelegând hatmanul
aa, acestea toate le-au trimis la urechile craiului, cum n'au

vrut s i-1 dea oamenii voevodului de Braslav ; ce craiul au
trimis cu ponoslu la voevodul, ca s-1 prinz i s i-1 trimi.

15 Ce pân a merge comornicul cresc cu crile, Creul cu mai
muli oameni mai bine s'au gtit, i au intrat în ar pre la

Soroca. Acolo, cumui-i rândul oamenilor, dac i-au vestit

de domn tânr, muli s'au închinat.

1 Dup vad ad. in tâmpinare lui Bobolekii AP, în apa 077i. M%
20 în-] Ia 2 pe Cazaci L^, înainte AP, dup dânsul om. 2-3 la

vad dup dânsul (dup el A^) A-IVP 3 vzând pre Creul] i vzin-
du-lM^ bateri' ALM2 baterAM^M^ 4 strimt A^L^L-, înapoi] i au mers
în târg AP 5 acirai A aci^si L^L* aciei L^L^ ace^ AP acerai AI^ acii AP,

i2 om. AM^AP. dânsul] el L'\ in târg om. L^, în târg dup dânsul M-^

25 6 Deci A^M^AP Dicii A^L^L'^L^AP Dici^ L\ au chemat se afl în A dup
Bobolekii, iar în dup târgului din r. 7 7 mai mare M^ i^ om. A^

7-8 s-1 dea 8 de] de la 8-9 i i-au zis zicând L*L^ 9 c
om.L-, eu nu i-1 prinzL^, ci] iarA^ trebuete A^L^ S-10 au zis ca

el nu-1 va prinde, nice-1 apr, ce, de-i trebue, el s i-1 prind AI-^ 10 tu

30 07n. L2, i-1] îl L^L*, tu i-1 prinde] prinde-i-1 L-, folosete] poate iâce

11 s'au dusL^P, Iar hatmanul înelegând AI^ 11-12 înelegând (i

înelegând Al^) acestea toate hatmanul A^M^ Acestea toate înelegându-le

hatmanul L2 înelegând acestea hatmanul, toate L^L* 12 aa om.L^,

urechiAL\ lui craiuAI^ cum cA^ cL^ 13 s-1 dea A''^ 14voe-

35 vod L3 voivod L* voevodul de Braslav ca om. L\ s-i] s i-1 AL
15 merge] sosi L^L*, comorneculL*, iar Creul M^AP 16 mai bine

om. L^LS s'au gtit mai bineL^ 17 Acolo] DeciM^. cumu-i iM^Al^
cum i-i L^L* cum taste A^ cum e cum tia L\ rândul] obiceaiul A\
l-au] le-au pi 18 i s'au închinat A^APAI^ 17-18 dac — închinat]

40 acolo muli i s'au închinat, dac au auzit veste de domn tânr
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Rzboiul lui Petru Vod chiopul când s'au btui cu Ivan

Potcoav, ce-i zic Creul, când au venit cu Cazacii.

Auzind Petru Vod chiopul, cum Ivan Potcoav, ce-i

zic Creul, au intrat în ar pre la Soroca cu oaste cz-
ceasc, de sârg s'au gtit i au eit cu oaste împotriva lui. 5

Luat-au i pucile cu sine, i s'au gtit de rzboiu, i au pus

Belii dup puci, dându-le învtur c, dac vor slobozi

focul, s se rpeaz în Cazaci. Ce Cazacii, cumu-i sânt în-

vai la rzboiu, când au slobozit Belii pucile, ei toi au
czut la pmânt, de i-au covârit focul, iar Turcii, gândindu-se 10

c sânt ucii, s'au lsat la dânii. Aa Cazacii au slobozit

într'inii focul, i mult pagub au fcut în oastea lui Petru

Vod, i aciia oastea lui Petru Vod au dat dosul, i izbânda

au rmas la Cazaci.

De aci Cazacii s'au dus cu domnu-su la Iai, i au 15

apucat scaunul Noemvrie 23, iar Petru Vod s'au dus în

ara munteneasc.

1 chiopul o?n. AL^L^L^M^, Ivan Vod M'M^ om. AL^ 2 ce-i zic

om. AL^L*, Creul om. L^L* când] carele A^UL^ care L*, au venit]

venise AL^L^LS Cazaci L'L^M^, ce-i zic — Cazacii om. L- 1-2 când— 20

Cazacii] cu Potcoav 3 chiopul om. A, cum c A^L^ cM^ 5 de

sârg] de grabLS gtatL^, i-au eitLW, înpotriv cu oaste 6

Luat-au] i au luatM^ 7 BeIeiiM^ dându-le învtur] învân-
du-i M^. c] ca om. M^, dac] când A^ dup ce A^L^L^L*, sloboz-K

8 focul] pucile AL, rpazA^L^M- rpezeascL^ sloboazL^, Cazaci] 25

czcime M^, Ce] Ci A' Dar A^ Iar L, cum sânt A^L^ cum i-s M' cumu
sânt ei L 9 la rzboae L'L^L*, când au slobozit] slobozind L^ 9-10

au czut la] s'au tins pre M*, ei au czut cu toii A 10 covârit]

trecut AS iar om. AL, Turcii] BeleiM^, gândind A^L^ 11 cum c
sânt A2 c-s L^L*M\ Dup ucii ad. toi (toi om. de puci AL^L^L* 30

toi, cci au czut la pmânt L% lsat] slobozit LS Aa] i aa A^

Atunci au slobozit] slobozind L^L* 12 focul într'înii A^ i om. L^L*

13 aciia] îndat AS i aciia— dosul] i au dat dos îndat oastea lui

Petru VodL^L* 15 domnul suA^ domnu-su Creul A\ De aci —
Iai] i au mers Czacii la Iai i] de 35

33258 16
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Al doilea râzboiu, când s'au btut Petru Vod cu Potcoav
Creul la Docolina.

Petru Vod, dac l-au btut Creul cu Cazacii, s'au dus
în ara munteneasc, si au dat tire la împrie, cum s'au

5 rdicat Cazacii asupra lui i l-au scos din scaun. înelegând
de acestea împratul, de sârg au trimis hochimurile la Do-

brogeni i la Bugegeni i la Munteni, s mearg cu Petru

Vod asupra Creului. Deci Petru Vod de sârg grijindu-se

de oaste, venitu-i-au într'ajutoriu i Moldovenii gioseni. Aa
10 deci Petru Vod, cu ajutoriul împratului i cu a sa oaste

ce-au avut, s'au pornit spre Iai asupra Creului.

Auzind Potcoav Creul de venirea lui Petru Yodsi, s'au

gtit de rzboiu, i au eit înainte cu oaste czceasc la

Docolina; fost-au i oaste de ar cu Cazacii, c muli se

15 închinase. i tocmindu-se de rzboiu. au pus Cazacii întâiu

pre Moldoveni în frunte, mai apoi ah, hatmanul czcesc,
nu i-au lsat; temându-se s nu-i vicleneasc Moldovenii au

pus pre Cazacii si în frunte, i n'au vrut s lase pre ni-

menea s ias la har. i apropiindu-se oastea lui Petru

20 Vod, vzând Cazacii pre Turci c aduc înainte cirezi de

1 rzboiu] rând M^, Rzboiul al doilea A^, când s'au btutj ce

s'au lovit M3, Potcoav om. A 2 Creul om. L^L^L* 3 Pre Petru L^L*,

Creul] Potcoav L^L* 4 cum c A^ 4-5 Cazacii s'au rdicat M^M^
5 asupr-i i-1 scoaser L\ din scaun] den domnie 5-6 Ine-

25 legând de acestea] Atunci 6 de aceasta A^L^M^, hochimuri M' ho-

chimurile sale A^L 6-7 Dobrogeni] Dobrogea 7 Bugig-fcni Giur-

giuveni i la Munteni i la Bugegeni L^, s] ca s 8 de sârg]

de grabL' îndat grijindu-se] gtindu-se L^L^ 9 venit-au IVPM^

i om. L^L^L*, giosenii A^L^M^M^ pedestri LS giosenii Moldoveni 10

30 i om. a sa om. 9-11 Aa deci — pornit] i s'au pornit Petru

VodâM^ 12 Iar auzind M», Creul Potcoav M^ 13 i-au eitA^LS
înainte-i A^, de rzboiu — czceasc] i el cu oaste czceasc, i au eit

înaintea lui Petru Vod M^ 14 fost-au] era M^, de] den M\ i de ar
oaste L, Cazaci A^, se] i se M^ 14-15 muli s'au fost închinat M»

35 15 tocmind rzboiu întâiu om. L^M^ 16 hatmanul ah cel cz-
cesc A2 16-18 mai apoi — frunte om. 17 nu i-au lsat om. L^L*, s
nu-1 vicleneasc s nu se vicleneasc L^, Moldoveni A^, au^] i auA^
18 Cazacii si] Cazaci L^L^L*, n'au vrut s lase] n'au vrut A n'au lsat M*
18-19 s ias pre nime (niminea M^) M^M^ 19 har-^M^ 20 vzând]

40 vzur M^, c aduc] aducând M^ nainte A^, cerezi M^
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vax3i, ca s stampere armele în dobitoace, n'au vrut Cazacii

sa sgete de departe, ce odat au slobozit focul, i în oameni
i in dobitoace ; ci dobitoacele mai mult zhial fcea Tur-

cilor de cât Cazacilor, c de trsnete fugia înapoi. i dând
rzboiu vitejate, dup mult nevoin a Cazacilor, iat i al 5

doilea rând pierdu rzboiul Petru Vod, i iari rmase
izbânda la Cazaci.

Când s au întors Creul în ara leascâ i au prsit scaunul,

i de moartea lui.

Potcoav Creul, carele îi pusese nume de domnie Ion 10

Vod, dup rzboiu cu noroc i cu izbând ce-au fcut la

Docolina, de au btut pre oastea lui Petru Vod, s'au întors

la Iai. De aci, vzând c nu se va putea aeza la domnie,

câ i din ara ungureasc se pogorâse lui Petru Vod oaste

într*ajutoriu, au prsit scaunul i ara, i cu toi cu ai si 15

s'au întors înapoi pre la Soroca spre ara leasc.
De acolo nu-i putea afla cale pre voia sa, c pre câmp

era omei mari, pre la Nemirov se temea de hatmanul i
de voevoda Braslavskii c-1 cerca s-1 prinz. Mai apoi, dac

1 ca s se stâmpere A^M^ ca s (ca s se L^L*) opreasc L 2 s 20

sig-tte M^ ci deodat 3 ci om. L^, ci dobitoacele] unde zh-
ial] zticneal A^L^ 3-4 fcea Turcilor] era Turcilor de dobitoace M''

4 înapoi fugia A^L^M^ 5 i om. A 6 pierdu Petru Vod rzboiul M»,

iari om. 6-7 iari— Cazaci] iat Cazacii iar izbândir izbânda

iar la Cazaci rmase L^L* 8 întors] dus i au prsit] prsin- 25

du-i LMsând L*L^ 9 de] pentru 10 carile-i L^M^ ce-i 11

cu^] de A2 om. L-, dup norocul (noroc L^L*) de rzboiu i de izbând (i de

dobând L^L^) A^L^L^L^L^ 12 de] daca L^, de au btut — Vod om. M«
13 Iai] Lei MS De aci] i vzând] au vzut cunoscând A\ Ia

domnie aeza L* 14 di^n A\ pogorâse] coborâse L% oaste om.L'^, 30

oaste lui Petru VodL'L* 14-15 oaste într'ajutoriul lui Petru Vod
15 într'ajutoriu] ajutor cu toii om.L, i cu ai si cu toi (toii A^)A
16 pre la Soroca s'au întors înapoi L-, spre] în 17 acolea L>L'L*,

calt A\ afla cale om. M-, pre voe sa pre voe L^L*, câmp AM^M^
câmpiLM^ 18 omei oameni în celelalte mss, cum a fost, probabil, i 35

m arhetip, mari A^L^M muli A^L^L-^L*, Nemirova M^M^ 19 voevodM^
voevodul IMJ, Braslavskii] Braslav de Braslav L^L* de la Braslav

c-I] cci U, c-1 cerea ca s-1 prinz M^M^
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au întrat în ara leasc, au chemat voevoda pre ah i i-au

zis: Voi ai fcut un lucru mare împotriva lui craiu i a
rii, s rsipii pacea cu Turcul

;
pentru aceia s aducei pre

Creul, i s mergei cu dânsul la hatmanul, i el v va trimite

5 la craiu, i voi v vei curi de aceia vin, i Creul înc
va hldui, vzându-1 craiu aa de folos.

Aceste cuvinte dac au spus Cazacii Creului, el fu bu-

curos, gândindu-se c, de va merge la craiu, îl va ajutori

spre domnie. Deci s'au dus cu dânii la hatmanul, hatmanul

10 l-au trimis la craiu, craiul l-au dat la închisoare, i peste

puin vreme i-au tiat capul.

Când s'au aezat al doilea rând Petru Vod chiopul la scaun.

Vâleatul 7086, Ghenarie 1. 1578

înelegând Petru Vod c Creul au prsit scaunul i
15 ara, i au trecut în ara leasc, au venit la lati i s'au

aezat la scaun al doilea rând.

Pre aceia vreme dede Petru Vod mitropolia lui Theofan,

carele o lsase la Ion Vod i de frica lui prin muni fugise.

1 voevod voevodul 2 craiului L^L^L* 3 rsipii] stri-

20 cai AL\ cu Turcii L^, pentru aceia] deci numai 4 s mergei
Ia hatmanul cu el L^, i» om. A^L^L^L^M^, v] îl A^ om.UUU 5 cra-

iul AL, i^] deci i v om. M^, cura hldui M^, de ceia

de acea AL^L^ 6 hldui] scpa A^ craiul AL, de folos] un (om. L*)

om de folos L^L^L* un om de treab L^ 7 Aceste] AiasteL^, au] le-au A^

25 8 gândindu-se] socotind M^, de] dac L^M^ om. M^M^, craiul A^LM^ îi]

i-IM2 9 Deci] i M3, iar hatmanuPM^IVP 10 craiuP ALM^, crai'M»

iar craiul M- i craiu 12 al doilea rând se afl înM"^ dup scaun,

chiopul] ce l-au poreclit chiopul om.L 13 vleatul o?7i. A^L^L^L*,

Ghenarie 1 om. L^L^L*, Titlul om. în care data se afla la începutul

30 capitolului 14 scaunul] i scaunul L^L* domnia 14-15 i ara
om.MW 15-16 se aez A^L^L^L* ITaceaL^, Petru Vod dedeA^,

Pre — Vod] Atunci Petru Vod au dat IVP, Theofan] Theofan mitro-

politul A TheofîlL-^L* 18 careA^, la Ion Vod o lsase AL, fugise]

au fugit, cum s'au scris mai sus la domnia lui Ion Vod IVP, i fugise

35 prin muni de frica Jui A^ i fugise prin muni de frica lui. precum s'au

pomenit înapoi A^
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De domnia lui Alexandru Vod, fratele Creului, carele au

1578 apucat scaunul ia lai, i au domnit o lun. Vleatul 7086,

Fevruarie 9.

Petru Vod, dac s'au aezat al Jdoilea rând la scaun,

nu dup mult vreme, ci într'acela an, Fevruarie 9, iari 5

au venit Alexandru, fratele Creului, cu oaste czceasc
asupra lui Petru ^'od. Ci Petru Vod, tiind poticala ce p-
ise mai nainte cu Cazacii, nu s'au apucat de rzboiu, ce i-au

dat cale dintâiu, iar Alexandru Vod au intrat în Iai i au

ezut în scaun, Fevruarie 9. Iar Petru Vod, de sârg strângând lo

oaste turceasc i munteneasc i ungureasc, au încunjurat

pre Alexandru în curte în Iai, i au btut pregiur curte din

Glegi pân la miaz presemi. Iar când au fost spre miaz
presemi noaptea, Martie 12 zile, Alexandru i cu Cazacii au
eit din curte, c n'au mai putut suferi, c i iarba i bucatele 15

li se împuinase, i gândind c vor scpa, au fugit spre codru.

Ce prinzând de veste oastea lui Petru Vod, s'au pornit dup

1Deo7n.L*L% domnia Iui] un A, Vod om. L^L^. careL^L* 21a

Iai om. L^L^L*, o lun] numai o lun M^M^ 1-2 De domnia — lun]
Pentru un Alexandru Vod ce se fcea frate Creului 2-3 Data 20

om. AL^L^L^AP 4 al doilea rând la scaun] la domnie al doilea

rândAL-L^L* la domnie la scaun al doilea rând 5într'acelL^ ia-

ri] iar L^L^ om. L* 4-5 Petru — an] Intr'acesta an 6 au venit]

s'au rdicat L*L5 om. L\ un {om. M^j Alexandru Vod IVPAP 7 Ci]

Deci larM^, tiind Petru Vod M^, poticala] nevoia 7-8 ce p- 25

ise mai nainte] de mai nainte ce-au avut 8 mai nainte vreme
mai inte vreme MS de rzboiu nimic L\ i-au] le-au au L- 8-9 din-

tâi i-au dat caleA^ 9 dintâiu] întâi L^L^L^M^, Vod om. AL, întrat]

trasL^ 10 Fevruarie 9 om.M\ de sârg] de grabL^ om. M^, strân-

gând] au strâns AL2L'L*M3 11 au] i au AiL3L*M2M3 12 Alexandru 30

Vod M^M^ înpregiurul curii A^ curtea înprejur pregiur cetate M-
înpregiurul cetii L*, din] în 13 Câlegi Cilegi A^M^AP, mia-

ze^ A miazi M2 miazi L^L^ pruse prisemi în celelalte mss, miez

de presemi L\ Iar om. L^, spre] noapte spre IVP, miazi^ 13-14

Iar — presemi om. L'M^, când au — presemi om. A 14 pruse M^, 35

zile om. L*M3, Alexandru Vod M^M^, i om. L* 16 li se] le om. L^M»,

se'mpuinase M3, gândind c vor scpa] vrând s scape 17 Ce]

larM^, oastea] oamenii
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dânii, i la iazerul Ciurbetilor i-au ajuns, i pre toi i-au

topit acolea, i pre Alexandru înc l-au prins viu, dinpreun
cu boerii lui. Acest Alexandru Vod au inut scaunul o lun.

Dup aceia Petru Vod se aez la scaun al treilea rând,

5 i de aci fece mnstirea Galata în vale, i nu dup mult
vreme s'au rsipit.

De nite domniori ce venia în ar ou oaste câzâceascâ.

De noroc era Petru ^"od cu Cazacii, cum se tâmpl
pururea omului de n'are odihn, c bine de unii nu se mân-

10 tuia, alii venia asupra lui, c într'acela an dup ce s'au

aezat al doilea rând i al treilea la domnie, în anul 7086 1578

Iulie 27, nite Cazaci cu un domnior au venit la Nistru, i
toi i-au pus capetele.

.\ijderea curând dup aceti Cazaci, în anul 7087, Oc- 1578

15 tomvrie 12, un Costantin iar cu Cazaci au întrat în ar,
i s'au topit toi în Nistru.

1 iazirul M2 ezerul ezeriulL^ AZ-KFul M3, Ciulbetilor M^M* t-2

i pre toi — acolea o?/i. L^L^L*, acolo i-au topit 2 topit] surpat A,

Alexandru Vod M2, depreunM^ 3 Acesta L^L^M'M^, Vod om.M»M3,

20 numai o lun A 4 Dup aceia] Iar M^, s'au aezat la scaonul

su 5 de aci om. M^, f-fcce fcea L au fcut s'au apucat de

au fcut M^, în] dinL^ 4-6 tirea despre zidirea mânstirei Galata se

a'l în K la sfâritul capitolului urmtor (dup r. 16) i are o redadiune

deosebit: Intru aceti ani au zidit Petru Vod mnstirea Galata în

25 vale, i nu dup mult vreme s'au rsipit, care loc i pan astzi se cu-

noate A 7 De] Pentru M^, venia—czceasc] venise iar (iar om. L'L*)

cu Cazacii (Cazaci A^L^L^L*) 9 omului pururea A^ 8-9 cum se —
odihn om. 10 asupr-iL^M^ 11 aP] la alL-', rând om. L^L^L^

al doilea rând la scaun M^M^ la scaun al doilea rând M^, al treilea rând

30 la AL a treia M', în (laL^ tot laA=» tot înA^) anii AL vleatM^ în v-
leatulM^ 12 Iulie] Iunie LiL*LW 13 toi] aceia toi M^, i i-au
pus toi A2 14 curund M2 om. M^, aceti L^L^M^M^, în (la A^L^)

anii AL în (om. M") vleatul M^M^ 15 au întrat] venia AL^L^L*, în

ar om. Ml 16 cu toii A^ i toi s'au topit M^, Dup Nistru ad. i
35 aceia La sfâritul acestui capitol se afl hi A tirea despre zidirea m4-

nstirei Gcdata (r. 4-6)
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1578 Când au prdat Zborovskii Daovul. Vleatul 7087, Octomvrie.

Intr'acesta an i într'aceastai lun a lui Octomvrie

când Costantin cu Cazacii trecea Nistrul, iar Zborovskii cu

oaste czceasc au lovit Daovul, de l-au ars i l-au prdat,

i multe turcoae au robit, i mult plean au luat; mai apoi 5

s'au întors înapoi fr de nici o sminteal.

Când au mazilit împratul pre Petru Vod chiopul.

1579 Vleatul 7088, Dechemvrie 2.

Acest Petru Vod, ce-i zic chiopul, dup ce au domnit

5 ani, l-au mazilit împratul, i au trimis pre un turc mare 10

de l-au luat din scaun, i l-au trimis la Halep la paz ; iar
domnia o au dat-o lancului Vod.

1580 De domnia lancului Vod, ce-i zic Sasul. Vleatul 7088,

Fevruarie 17.

Dac au mazilit împratul pre Petru Vod chiopul, 15

1 au prdat Zborovskii] s'au prdat L', Vleatul om. L'^L^L^M-,

Titlul om.A^h 2 Intr'acesta L-^L* Intr'acela an om. L-, intr'a-

ceastL^L*, a lui o???. L^L*, a lui Octomvrie om.uyi^, i într'aceas-

tai — Octomvrie] 7087 în luna lui Octomvrie 2 zile (zile om. A-^) A 3 cu

Cazacii om. M 2 5 turcoeL^MMurcoaice A*L^ apoi] pre urm 6 de 20

om. 5-6 mai apoi fr nici o zmint-fcal s'au întors înapoijL^ i s'au

întors cu paceM^ 7 mazlitL*, Când au mazilit împratul pre] De ma-
zilia luiL%P, chiopul om.UW^ 8 Vleatul] în anul 07ai. L^L^L^IVP

9 Acesta L^, ce i-au zisM^ 10 înpratul Murat A^ înpratul AmuratA-,
I-au mazilit împratul] i-au vinit mazilie trimis] venit M-, pre 25

o?n. M^M^ 11 de l-au luat din scaun] din scaun de l-au scosL^, l-au

trimis înpratul M^, Halap la paz] surgun la paz A^ la Halep la

paz] de l-au pus la paz la Halep L^L*, iar] i 12 o^ om. L^L*^P,

dat L^M\ lancului Vod ce i-au zis Sasul 13 De om.JJM^, lui

lancul Vod A2L*L^ ce-i zicea ce i-au zis A^ om. LL^ Vleatul] 30

în anulM^ om. A^L^L^L^M^ 14 Fevruarie 17 Vineri A om.U 15 îm-

pratul se afl dup chiopul in L'L*
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dat-au domnia lancului Vod, carele de naterea sa au fost

sas, de lege luteran; pravoslavia nu iubia. Deci au venit în

ar, i au ezut în scaun Fevruarie 17 zile. Dup aceia toat
• nedumnezeirea i eriticia sa i-au artat, c lcomie de avuie

5 nespus avea, pentru care pre muli au omorât. Mai apoi,

de lcomie mare ce avea, trimise s ia a zecea din boi în

toat ara.

De un domnior ce-i zic Ion Vod Lungul. Vâleatul 7089. 1581

lancul Vod, fiind plin de lcomie, izvodi obicin care

10 n'au mai fost în ar nici odinioar, de au trimis în toat
ara s ia boi de a zece, care obiceiu nu l-au putut suferi

ara, ce s'au rdicat Lpunenii, de s'au sftuit ca s se dez-

bat de supt mâna lancului Vod, i bulucindu-se, au rdicat
dintre dânii pre Lungul domn, i i-au pus nume Ion Vod,

15 i de aci au purces pre Prut în sus. Iar lancul Vod, prin-

z|tnd de veste c Lpunenii s'au rdicat asupra lui, de

sârg au trimis pre Bucium vornicul cel mare i pre Brut

1 sa] Iui M-, au fost de naterea sa AL^ de natere ieralM'^ 2 lu-

teran A2 luler-fcn lutrean lutr-fcn lutr^n lotr-fen licter^n lu-

20 tran luturan lui Traian MS pravoslavie L^M^ predoslovia pra-

voslavia MS nu] nu o AS Deci] D-^cU (D-kcii A^) D-kca A i dac M»
3 au ezut] s'au aezat MS Dup aceia om. A^M^ 4 eritecia A^ ere-

ticia L* eretecia M^ ieretecia M^ iriticia LS sa om. MS c om. L^LS lco-
mia LS de avuie] la avere M^ 5 nespuse MS pentru care om. MS

25 au] i-au MS Mai] i mai AUar mai M^ Bmareom.M^MS autrimisL^

trimis-auMS a zecea din] zeciuial de AS în] dinAL^ 6-7 în toat
ara se afl în M^ dup trimise 8 De] Pentru MS ce-i zicea A^L^L^L^M^

om. LS Vleatul om. A^UUM^M\ 7089] loc alb înU om. M» ; în \J se afl

la începutul titlului 9 au izvodit obiceaiM^ 10 în^] într'aceast L^LS

30 în ar om. A, nice od-Kn-Koar M^ nici odat AL^ om.M^ 10-11 de au

trimis în toat ara om. 1 1 de a z-kce L^L^M^M^ de a z-fcck L«M«

deci zice LS s ia a z-kcka den boi A^ s ia zeciuial den boi, adec s
ia den z-fcce boi unul AS nu l-au] nu l-au mai A* n'au maiM^ 12 ca

om. M3 12-13 s se dezbat] s iasL^ 13 lancului Vod] lui MS
35 bulucindu-se] adunându-se L^ 14 dintru M^MS dânii] ei MS domn

pre Lungul AL, numele L» 15 i om. M^MS de aci om. MS Iar
lancul Vod om. L^ 16 de^om.A, rdicat] sculat L^ 16-17 de sârg]

de grabA2L^ îndat M^ 17 Bucim MS Brut] Braul L^
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postelnicul cu oaste împotriva lor. i tâmpinându-se otile la

Bolota, s'au lovit de fa, i dând rzboiu vitejate de îmbe
prile, pierdur Lpunenii rzboiul, i domniorul înc se

înec în Prut.

• Aceast poveste ce scrie mai sus, c s*au rdicat Lpu- 5

nenii asupra lancului Vod, cronicariul cel (latinesc) nimica

nu scrie, iar letopiseul cest moldovenesc can pre scurt

însemneaz i aceasta.

Când au pribegit boerii Moldovei prin âri streine

de nevoia lancului Vod. lO

Multe lucruri spurcate i nedumnezeeti fcea lancul

Vod în domnia sa, c de rul lui toat ara i boerii se

ora; c legea cretineasc nu o iubia, la avuie lacom i
prdtoriu, ara cu drile o îngreuia. i era om curvariu

peste seam, c nu numai afar, ce nici de curtea sa nu se 15

feria, c jupânesele boerilor de la masa doamnii sale le scotea

de le fcea sil.

Acestea toate neputând suferi boerii, mai vârtos Movi-

letii, vldica Gheorghie, Erimia vornicul, carele mai apoi

1 lor] acelora M3, întimpinându-se 2 de^ (despreAW) amân- 20

doao AL'M2 3 pierdu au pierdut M^, înc] acela înc 3-4 s-Kn-

necM2 s'au înnecatL^L^M^ 4 în] îniM^ 6 cel om.M^M^, <Iatinesc>

leesc în toate mss 6-7 nimica nu scrie] nu o însemneaz 7 le-

topiseul nostru AL, cest] cel A2L»M2, camA^LW, pre]prenMi 80
însemneaz AL^L^ i] de M^M^ om. 9 Moldovei] rii L^, -^r-K 25

ar-K LI 10 nevoia lancului] lancul L*L^ 9-10 Când — Vod] Pentru

bo/^rii Moldovii cum au pribegit prin ri streine pentru multe nevoi ce

le fcea lancuVodM^ 11 i nedumnezeeti om.M^ 12 sa] luiA\

c] câtL3L*M^ rul] rutile AL, boerii] toi boerii L^ 13 ora L*

or/^ AiL2L3M^M2 orra A2 or;i^/*M3 orâseLS o om. L^M^ avuie] 30

avAre 14 ara] de ar M^, o om. 15 ce] de L^ 14-16 i era

om — se feria] i alte lucruri spurcate i nesuferite fcia om. M^M"
16 c] pe A', boerilor si M^, domnii A'L1M^ le]deM2 17s'k1kMS de
Ie fcea sil] i le ruina Dup sil ad. de se înpreuna cu dânsele

ca i cu brbaii lor L^ 18 neputându-le L^ ne mai putând nu mai pu- 35
tândMi nu put-* M^, suferi] s le mai sufere L^ om.M^ 19 lerimiaL^M^M'
Ieremia L* Irimia L^ apoi] târziu
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au fost i domn, i frate-su Simion paharnicul, Balica hat-

manul, s'au sftuit pre tain ca s pribegeasc. Carii întâiu

i-au fcut prilej, cu voia lui, ca s mearg s sfineasc
mnstirea Sucevia, mai apoi cu toii au trecut la ara le-

5 asc, alii la Turci, alii la Munteni, alii printr'alte pri.
Mergând deci jalb la împrie de rsipa rii, i-au

luat domnia i o au dat iar lui Petru Vod chiopul.

Când au pribegit tancul Vod din ar, i de moartea lui.

Vleatul 7091. 1583

10 înelegând lancul Vod c l-au mazilit împratul, i
domnia o au dat iar lui Petru Vod chiopul, cunoscând la

ce va veni lucrul mai apoi, gândi c, de va merge la Turci,

va avea pâr mult, i mai apoi cândai s nu piae, ci s'au

sftuit s treac în ara ungureasc prin ara leasc, c
15 prin ar preste muni nu era putin, c se temea de rani.
i aa au eit din ar, i trecând pre la Pocutia, i-au inut

calea lazlovekii, i l-au dus la Liov cu toat avuia lui, i
îndat au trimis la craiu de i-au dat tire. Craiul au scris la

1 Simeon M^ i Balica IVP 2 pre] prin în M^, întâiu] mai
20 întiL2, 3 prelej pârlej 4 Suceviei AL^L^LS maij i AL^L^L*

de unde mai M^, la] în L'M^ 5 pretr'alte într'alte L^, pri]
ri L^M^M^ 6 D-kcii mergând Pentru aMAn\ mergând M^ jalba

jalobAiM^ 7 dat-o AL2L3L*M2, iar]iarA 6-7 i-au luat— dat] l-au

mazilit i au dat domnia jVP 8 din ar om. AL^L^L*, lui] sa om.

25 9 Vleatul om.A.'^UUU 8-9 Când — 7091] Pentru lancul Vod cum au
pribegit i cum i s au tâmplat moarte 10 înelegând] In anul 7091,

înelegând M3 10-11 i au dat domnia lloo?/i.L*, dat-o AL'L^LW,
iar] iari AL^L* om.M^, cunoscund 12 ce] ce-i A\ mai apoi lu-

crul AL, gândi] socoti A^ s au temut M^ m-karge 13 mult pâr M^.

30 mai apoi om. cândai s nu piae] s nu care cumva s i piar A^

s nu pie s nu cumva piae s nu se întâmple s i piae L^L* poate

s i piaeM^ 13-14 s'au sftuit] au socotit 14 prin] penA^ 15

prin] pen L^, peste muni pen (pin A^) ar A, cu putin L\ nu era pu-

tin ca s tr-kac A^ s tr-fcac nu era cu putin A^ 16 i trecând

35 om. M3, pre la] pen L*, i-au inut] unde i-au inut 17 lazlo-

veski A^L^L* IzJoveski avuia] averea 18 la craiu om. L^, de

au dat tire craiului L^L*, Craiu M^M% au scris] au trimis scrisoare

au trimis M^M^
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Sinavskii hatmanul i la Herbort, starostea de Liov, s-i ia

tot cresc, i lui s-i tae capul. i îndat au trimis craiul

pre podscarbul lui, s-i ia toat averea lancului Vod, numai
feciorilor i doamnei s le lase o parte, s le fie de hran.
i dup învtura craiului aa au fcut, i i-au tiat capul 5

lancului Vod.
Scrie letopiseul cest moldovenesc c moartea lancului

Vod au fost cu învtura împratului turcesc, de i-au tiat

capul.

i au domnit lancul Vod 3 ani i 7 luni. 10

Acesta lancul Vod zic c au fost umblând vara cu

sanie de os.

Aa au petrecut lancul Vod enchiul su.

1583 A doua domnie a lui Petru Vod chiopul. Vâleatui 7092,

Octomvrie 17. 15

Dup ce au mazilit împratul pre lancul Vod, dat-au

domnia iari lui Petru Vod chiopul, pre carele cu dra-

goste ateptându-1 toi, iat al doilea rând au venit în ar,
i au ezut în scaun Octomvrie 17.

1 Sinovski SinAvskii M^, Herbart L^L* 2 Dwp cresc ad. 20

ce ar avea M^ îndat om. M^, crai M^M^ 3 pre] la L\ podscarbul

lui AL^'L^L* podscarbiul podscarbnicul M' pdscarbnicul podscarb-

niculseuM^ s iaL\ toat om. 4 i doamnei sale (Iui A'^) AL^L^L*

om. le^ om. M^ le^ om. L- 5 crailui învtura craiului]

poronca lui crai M^, au tiat 7 cest] cel L^M^M^, c] de UUW- 25

7-8 lui lancul VodL^L* Mihnei Vod {sic)M.^ 8 au fost] s fie fostM^,

împratului] craiului 10 i om. M^, ani 3 i luni 7 L* 11 Acest AL^L",

c] cum c A^, Acesta — umblând] De acesta domn zic c înbla M*
12 saniA A^L^L^M^ 13 Aa] i L*, i-au petrecut AS enchiul su]
msura sa enchiul su viaa (i viaa A^) sa AL^, Aa au petrecut 30

enchiul su lancul Vod viaa sa L^L* om. 14 Domnia a doa lui

Vleatul] în anul om. A^L^L^L*, In dreptul anului se afl în A urm-
toarea not marginal: Iar letopiseul sârbesc (srbesc A^) scrie c la v-

1582 leat 7090 tocma au fost când au venit Petru Vod în scaun cu a dooa

(doao A2) domnie 17 iari] iar 17-18 cu dragoste om. AL2L3L*M2 35

18 iat om. M^, al doilea rând om. M^, au venit al doilea rând AL
19 17 zile Ml 17 dniL^M^, i la Octomvrie 17 au ezut în scaun
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Auzind de acia pribegii, carii era fugii printr'alte ri de

nevoia lancului Vod, cu dragoste s'au întors la domnu-su
Petru ^'od, pre carii i-au miluit iar cu boeriile lor.

De nite Cazaci ce venia s apuce scaunul Moldovei.

5 Vleatul 7092, Octomvrie 27. 1583

De noroc era Petru Vod cu Cazacii, c în domnia
dintâi nu mai avea odihn de dânii, acum la a doua domnie
bine nu se aez la scaun, iat Cazacii venia s apuce scaunul

într'aceasta lun, Octomvrie 27. Ci Petru Vod prinzând de

10 veste le-au eit înainte la Prut, la sat la Bogdneti, cu câi
oameni au putut avea într'acea dat, i acolea i-au încunjurat.

Fiind Cazacii la strâmtoare mare, cutatu-le-au a se închina,

din carii au ales Petru Vod o seam, carii i-au prut oa-

meni de treab, de i-au oprit s-i slujasc; pre alii cu

15 jurmânt i-au slobozit.

De nite Cazaci ce au prdat nite sate dlnsus de Tighinea.

Nu mult vreme dup aceia au mai lovit Gazacii^dinsus

1 i auzind AS d-kcira A d-kci^L^ deci^M^ deci (înainte de Auzind) M'
om. L^L^L^M^ cei pribegi L^LS care L^L^M^ crei L* 2^domnuI su

20 3 pre om. M\ miluitj boerit L\ iar] iar A^L^L^M^, lor] sale M^M\
iar cu boeriile lor i-au miluit 4 ce venise L^L^ 5 Vleatul

om. L^L^L*, Octomvrie 27 om. L^L'L* 4-5 De nite — Octomvrie 27]

Pentru nete Cazaci M» 7 acmu M^M^ om. U, la om. UULmm^
8 bine] nici bine L\ nu se aezase AL^L^M-^ nu s'au aezat M^, bine

25 la scaun nu se aezase L* 9 într'aceast AL^L^L*, în Octomvrie M^
Ci] DeciM2 10 înainte om.U, la sat la Bogdneti pe PrutLM inl^

aceste cuvinte se afl dup dat din r. H 11 avea om. M^, într'aceast M^,

acolo A^L^M^ 12 le-au cutat L^M* 13 din] dentreM^, carii

crei A carie care L'^L^L^M^, o seam] o sam de oamini oameni

30 o seam L^^L* 13-14 oameni] maiM» om.UU 14 s-i] ca s-iAW,
iar pre alii AL^L* 16 De] Pentru M» om. L\ ce] carii M^, nite sate

om.M\ dinsus] mai sus M^, dinsus de Tighina om. 17 Nu
om. L^M^M^, Nu mult vreme om. dup] de pe L'L', Bup Ca-

zacii ad. nete sateM^
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de Tighinea, pre decindea de Nistru, nite sate ce se desc-
licase pre hotarul leesc, Turci ciutaci, i Moldoveni (foarte

muli carii eise din ar de rul nevoilor lancului Vod, i
mare moarte au fcut într'înii i prad i robie, i cu do-

bând s'au întors pre la casele lor.

Când au zidit Petru Vod Galata din deal.

într'acesta an, dac s'au aezat Petru Vod la domnie,

nu vru s lase îndeert pomana sa, care o zidise întâiu, m-
nstirea Galata din vale, i apoi se rsipise, ce cu toat
nevoina au silit i au zidit Galata din deal, care trete i lo

pân astzi.

Când au prdat Cazacii Tighinea i o au ars.

1584 Vâleatul 7092, Avgust 7.

într'acesta an, Avgust 7, strânsu-s'au Cazacii i fr
veste au lovit la Tighinea, de o au ars i o au prdat, i au 15

robit pre cei tineri, fete, copii; iar pre alii pân la unul i-au

1 TighineM^ TighinaL*L2, pe decinde M» 1-2 desclicase] ae-
zase nite — leesc] care sate era desclecate pe locul leesc 2

leesc] râi leeti L\ Turci, Ciutaci AL^L^ i om. A 3 care L^L* c-
rei carie M\ rul] peirea A^ rul nevoilor] nevoile ce era în zilele M^» 20

lui lancul 4 mare] mult M^, robie] robi AL^L^L* 6 mnstirea
Galata A^ 7 Intr'acesta L^L* Intr'acela M^, se aez A^M^ 8 nu

vreaL\ nu vru s lase] n'au lsat care] carii 8-9 mnstirea
Galata care o zidise înti în valeM^ 9 i] careA^, apoi om, tO

Dup silit ad. i cu toat osârdia A, i^] de A^M^ mnstirea Galata A^, 25

din] înAL^L^L* 10-11 care i pân astzi (azi L^) trete L^L^L* 12

TighinaL^L^, Când— ars] Pentru nete Cazaci ce-au prdat Tighinea

13 Vleatul om. A2L2M2 Titlul om,UU 14 Intru acestai A, în-

tr'acesta an — strânsu-s'au] 7092, Avgust 7. Intr'acesta an strânsu-s'au

7092. Intr'acest an Avgust 7 strânsu-s'au L* într'acesta an 7092, Avgust 7 30

s'au strâns M3, fr de 15 au luvit M^, laoîTi.L^M^, ars-o DL^M^Ma,

o2 om. L*L5, prdat-o A2L2L3L*M2 16 fetele M^, fetile i copii
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tiat, i mult dobând au luat cu sine, neavând cine s-i
opreasc sau s-i goneasc, ci cu pace s'au întors înapoi.

De o secet mare ce au fost în zilele acestui Petru Vod,

de au perit toat road. Vleatul 7093. 1585

5 Domnind Petru Vod ara Moldovei, mare secet s'au

tâmplat în ar, de au secat toate izvoarele, vile, blile
;
i

unde prindea mai nainte pete, acolea ara, i piatr pre

multe locuri au czut. Copacii au secat de secciune, dobi-

toacele n'au fost având ce pate vara, ce le-au fost drâmând
10 frunz. i atâta praf au fost, când se scornea vânt s*au fost

strângând troiene la garduri i la gropi, de pulbere, ca de

omt. Iar despre toamn, dac s'au pornit ploi, au apucat

de au crescut mohoare, i cu acelea i-au fost oprind foamea
srcimea, c cuprinsese petiutinderea foametea.

15 ! m.ult] dup 2 sau] au L^L*, napoi L^M^ 4 Vleatul
om. L2M2 3-4 De o secet — 7093] Pentru SAcet om. UU 5 în

ara L^L^, Dup Moldovei ad. la leat (la leat om. U) 7093 L^L*, Dom-
nind — Moldovei] Iar în anul 7093, în zile lui Petru VodM' 6 întâm-

plat A^L^fcut M^ în ar] în ara Moldovei L^, de] cât M^ vile]

20 viile M^ 7 pre unde AS prendea M^, mai nainte prindea AL^L'L*, aco-

lo A^L^L^M^ pre acolea AS ara] era M^M^ ara cu plugul A^M^ i orn.M^

pre] pren A^Li pen L* prin A^ 7-8 i pre multe locuri au czut piatr M^
8 de secciune] de stcit A^ de uscciune L* den rdcin A.^ om.

9 n'au fost având] nu avea M^ vara ce pate M^* 9-10 ce frunz le-au

25 fost drm-KntL^ 10 prahM'M^ prav M^, au fost] eraL^M^ om. M»,

când se scornea] cât se slobozia M^M^ s'au fost] cât s'au fostA^L* c
s'au fostL^L^M^ 11 tro^ne AiL*MiM3 troaneL^M*-^ troaniA^ troenileD,

la^] pe la A\ la^] pen A ^ 10-12 când se — omt] cât se strângea troAue la

garduri, când btea vânl, ca de om*t era tro^ne de pulbere M» 11-12

30 strângând — omt] fcând troiane de prah ce s'au fost strângând la gar-

duri M2 12 om-Kt A^L^L^LWM^ omet A2Li om;*;t MS pornit] fcut MS
ploile 12-13 au apucat de] i M^ 13 mohoar-K AL^L^L^M^ mohor L^M^
mohaa^ MS cu acelea] cu aceia L^L* dintr'aH^U MS i-au fost oprind]

au fost prinzind M^ au fost trind L^L^L* 13-14 srcimea foamea A
35 srcimea de foame L^L* de foame srcimea LS srcimea i-au fost

oprind foamea D 14 c] c-iAL^L^LS cuprinsese] era MS petiutin-

derea] pe toi LS foametea] foam-fc M^ fomA M^ foamete mare M^, foa-

metea pretiutinderea A^



255

Când s au împreunat Petru Vod cu Mihnea Vod, domnul

1586 muntenesc. Vleatul 7094, Avgust 15.

Impreunatu-s au Petru Vod cu nepotu-su Mihnea Vod,
domnul muntenesc, la sat la Munteni pre Prut, Avgust 15,

amândoi cu curte mult i cu gloate mari, de s'au osptat 5

împreun.

Rzboiul Pârvului pârclabului, când s'au btut cu Cazacii

1587 la Perieslav în zilele lui Petru Vod. Vleatul 7095, Ghenarle 8.

Rdicatu-s*au o seam de Cazaci, ca nite lupi ce-s în-

vai deapururea la prad, de au intrat în ar i multe lo

bucate de la inutul Sorocii au luat. Iar Pârvul, pârclabul

Sorocii, s'au îndemnat cu Hânsarii i cu alii, carii au vrut de

bun voe, i i-au ajuns la Perieslav. Acolo, Cazacii vrând

s nu dea dobânda. Moldovenii s scoa al su, tare rzboiu
s'au fcut într'înii, i în dou zile btându-se deabia au 15

1-2 Când — muntenesc] Petru Vod cu Mihnea Vod s'au adunat M'
om. L^L^L* 2 Vleatul om. L^L^L^M^, August 15 om. L\ Data se afl la

începutul capitolului în 4 Dup muntenesc ad. feciorul lui Alexandru
Vod A, Munteni] Bogdneti A 5 cu curte multe i M^ om. M^, de]

i AL^L^L*, au osptat L*L^ 6 împreun] amândoi înpreun înpreun 20

cu mare cinste A 7 pârclabului Pârvului M^, pârclabului (pârc-
labul AM de SorocaA, când] ce M^ pârclabului — btut] pârclab L^
Rzboiul— btut cu] Gând s'au btut Pârvul pârclabul L^L*, Cazacii]

ZaciiM^ 8 la Prieslav se afl înL^ dup btut, iar înM^ dup Petru

Vod, Perieslav A^L* Perieslav Periaslav M^ Periraslav A^M^M^ Pri- 25

eslav UL\ în zilele lui Petru Vod om. L*L^ Vleatul om. UL^L^M^,
Data se afl la începutul capitolului înM^ 9 ce sânt A om. M^ 10 depu-

rurea M^M' apururea pururea L^L*, la prad] a prda s prade M^,

de] i M3, întrat] prdat M^ Dup în ar ad. i au prdat AL, i]

deL^L* 11 de la]dinM3, au luat de la inutul Sorocii AL2L3L*M2 12 de 30

SorocaM^, crei L^L* careM^ câiM^ au vrut] s'au mai îndemnat
13 Dup voe ad. s sae dup dânii M'' de au mers dup Cazaci M*,

Perieslov M^ Peri/î^slov Periraslov M\ Acolo] Deci acolo M^ unde M'
13-14 vrând s nu dea] nevrând sdeaM^M^ 14 iar Moldovenii M^M*,
s scoa] vrând s scoa A ^ 15 au fcut L* între dânii A^L* om. M*, 35

în om. M\ abia M^ om. L^L*L^
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spart pre Cazaci; mai apoi, dac i-au biruit, pre toi i-au

tiat i i-au omorât, fr numai unul zic s fie scpat; o

seam vii i-au prins i i-au trimis la Petru Vod, iar Petru
Vod i-au trimis la împrie.

5 Când fece nunt Petru Vod de au însurat pre nepotu-su

Vlad Vod. Yâieatul 7095, Iunie 10. 1587

Intr'acesta an, în luna lui Iunie, Petru Vod fece nunt
nepotu-su, lui Vlad Vod, feciorul lui Milo Vod, de au luat

fata Mircei Vod, i au chemat la nunt pre Mihnea Vod,
10 domnul muntenesc. Nunt domneasc au fcut, cu mult

cheltuial i jocuri, i muli din vecini au venit de le-au în-

frumuseat masa. Aceast veselie au fost în târg în Tecuciu.

De nite Cazaci ce-au prdat Daovul. Vleatul 7095, Iunie. i587

Pre aceia vreme fr veste au lovit Cazacii Daovul,

15 1 mai apoi] iM^ 1-2 i-au tiat i om. AL 2 fr om. 2-3

i o sam M^, pre o s-fcam i-au prins vii i iar pre câi au luat

viiM^ 3 iar] pre carii AL^M^ pre crei L^L* pre careL^ 3-4 Petru

Vod om. AL, i-au trimis Petru VodM^ 5 f-kcelVP face M- fcea L^

au fcut AL^L^L*, Petru Vod nunt A^L^ 5-6 pre Vlad Vod nepotu-

20 su L2, Când — Iunie 10] Nunta ce-au fcut Petru Vod nepotu-su Iui

Vlad Vod M3 GVladulA^, Vleatul om. A^L^L^L^M^ Iunie 10 M^M^
Iunie 20 A Iunie A^L^L^L* Iulie L\ Iunie 20 vleatul 7095 A^ 7 în luna

lui Iunie] Iunie o?n.L2, fkceM^ face fcea L^ fcu A2 au fcut A^M^
fcut-au L^L^L* 8 nepotului su A^L^L^L^MaM^, lui^ om. A^L^L^L^M^M^,

25 VladulA2 VladuluiL'^ lui^] luM^ 9 pe fatalVP, i au chemat— Mih-

nea Vod om. L^L* 11 jocuri] cu multe giocuri A\ le-au] au L^ 11-12

înfrumoseat L^ înfr-^mseat A^ înfrumoat L^ îmfr-KmAt M\ jocuri — au

fost] i muli megiai de prinpregiur au vinit de i-au înfrumuseat masa
cu multe ves-Klii i giocuriM^ 12 i aceastA^ au fost] s'au fcut AS

30 Au fost aceast vesehe M2 13 Vleatul om. AL^M^, 7095 om. A, Titlul

om. L^L^M' 14 aceia AL^L^L* acea L\ Dup vreme ad. tot în anul

7095 A, Pre aceia —Cazacii] Ia<r> într'acesta an Cazacii fr veste au
lovit M^, Daovul Cazacii
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de l-au ars, i oamenii i-au tiat; i prdând dobitoace, i
avere mult luând, i robind ce le-au plcut, s'au întors

înapoi fr de nici o sminteal.

Rzboiul lui Petru Vod, când s'au btut la uora cu nite

Cazaci, ce venise cu un domnior, ce i zicea Ivan Vod. 5

1587 Vleatul 7096, Noemvrie 23.

Nu dup mult vreme, ci fr zbav într'acesta an
toamna, au venit Cazacii în ar cu un domnior, ce i-au

fost zicând Ivan, crora le-au eit înainte Petru Vod cu

oaste dinsus de uora, Noemvrie 23. i dând rzboiu vite- 10

jate de îmbe prile, muli au picat, i în 26 de zile a lui

Noemvrie birui Petru Vod pre Cazaci, i-i sili de i-au dat

pre cine au avut mai mare, carele au luat plat dup vina

lui; iar ceialali se ascundea prin pduri, i carii pre unde

putea, iar Moldovenii îi gonia. Mai apoi Cazacii fugând prin 15

pduri, carii pre unde au putut scpa, aprându-se pân la

1 oamenii] pre oameni pre muîi A^, au tiat A^L^L*, dobitoace

multe L^L* multe dobitoace 2 luând] au luatL^ le-au plcut] le-au

fost voiaL^ 1-2 i oamenii — plcut] i l-au prdat; tiat-au oamini,

mult avere i dobitoaci au luat i robi cât au vrutM^ 2-3 i s'au întors 20

înapoi jVP s'au întors întregi înapoi AL^L* întregi s'au întors înapoi

s'au întors înapoi întregi 3 de om. A^L^L^M^ sminteal] oprealL^
4 când] ce L^L*, la uora om. 4-5 cu Cazacii la uora 5 ce^]

carii A\ cu] i cu ce-i zicea om.L^, Vod om. AL 6 Vleatul
om. A^L^L^L* 4-6 Titlul om. U 7 ci om. M\ fr de L^L^ 9 Ivan 25

Vod AL2L3L* lovan L\ Petru Vod înainte L^M^ 7-9 Nu dup— Ivan]

Pre aM-fcA vreme vinit-au nete Czaci cu un Ivan, ce se rdicase s ia

domnia 10oast'kA\ Noemvrie 23 om. L^L* 11 de (dispre A^) amân-
doaoAL^M^, în om. M^, de zile om. L^M^, a] aleLW 11-12 a lui

Noemvrie om. AL^L^M^ i Noemvrie 26 dniL^ 12 au biruit A^M^, i 30

i-au silit A^M^ de au dat 13 au avut] au fost Hu fost M^, mai
mariL^ mai mare al lor A\ pre cine au avut mai mare] pre celi mai
mari ai lor IVP, i-au luatM^, dup] de peL^L* 14 lui] saA^, iar]
i L\ se ascunser L\ pre om. M^, carii pre unde] cine unde 15

iar] i AL, prin] pen L^ pre jVP 16 pre om. A, aprându-se om. L^ 35

15-16 Mai apoi — aprându-se] i aprându-se CzaciiM^

33258 17
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apa Cerimuului, de s'au tras în ara lor, puini întregi, ci

mai toi rnii i pedestri.

Când au lsat domnia i scaunul de bun voe Petru Vod
ciiiopul i s au dus în ara nemeasc.

5 Domnind Petru Vod în ara Moldovei ca un domn
cum se cade, cu de toate podoabele câte trebue unui domn de

cinste, c boerilor le era printe, pre carii la cinste mare îi

inea, i din sfatul lor nu eia; rii era aprtoriu, spre

sraci milostiv, pre clugri i mnstiri întria i-i miluia

;

10 cu vecinii de prinprejur viia bine, de avea la toi nume
bun i dragoste, de nu era a zice c nu-i harnic de domnie.

Judecata cu blândee i fr frie o fcia.

Mai apoi vzând nevoia rii, c Turcii, pre obiceiul lor

cel nestâmprat de lcomie, trimiser de cerea bani, s le

15 dea mai mult de cum era adetul rii, fece sfat cu boerii rii
ce vor face, cum vor putea rdica i alte dri, carele n"au mai

1 Ceremuului LI, puini]' ci puini L^, ci] dar iL^ om.L^M^

2 pedestrii AL sigilai i pedestri 4 chiopul o?^i. L* 3-4 Când —
chiopul] Când au lsat Petru Vod chiopul de bun voia lui domnia

20 i scaunul Când au lsat Petru Vod de bun voe domnia i scau-

nul L^ Petru Vod cum au prsit ara i domnia de bun voe M'^

5 în om. AL^L^LS domn vrednic A 6 câte] cum M^M^, trebue tre-

buA Ml trebuesc AL trebuiate M^, domn AUUL^M^ om L^M^M^ 7 ca un
printe M^ pre crei L^L* pre care L^L^M^ i 7-8 îi inea la mare

25 cinste A^ la mare cinste-i inea 8 i om. A\ ii^ ea L^L*, îi

era M^M^, aprtoriu] aprare 8-9 pre sraci M^M^ sracilor L^

9 i^] i preAL^L^, îi întria le întria L^L*, i-i] i A^, pre clu-
gri — miluia] mnstirile miluia i'ntria 10 viia] vieuia A^L^

tria A^LS bine viiaL^L^M^, de^] câtM', la] despre L^ de IeAL^L^L*

30 1 1 a-i zice LS c] cum A^ om. L\ nu e L^L* nu este A^L^ nu era A^ om. L\
12 Judecata] Judeca L\ blândee] direptate L^ dreptate L*, cu blândee

o fcea i fr frie A^ 13 Mai] Iar mai A\ pre] dupA^ 14 ne-

stâmprat] spurcat i nestâmprat AL^L^L*, trimiser om LS de"] de-i M«
15 cum] câtALiL*M3, adetul A2LM2 ad-ktwl M^M^ obiceaiul rii i ade-

35 tul A\ f-kce Ml face M^ fcea A^L^ fcu A^L^L'L*, fece sfat] deci s'au

sftuit M^ rii o?n. AL 16 rdica ei AS care M^M^ cariA^



259

fost ; c nu-i de aceasta, c doar nu va putea plti aceast
dat ara, ce este c se face obiceiu, carele nu va mai ei;

i aceasta vor lua, i altele vor izvodi, cum s'au i tâmplat.

i i-au ales sfat acetii nevoi, ca s se înceap de la

altul, iar nu de la dânsul. i de aci se gti s se duc din 5

ar, mcar c boerii cu toii apra s nu se duc din ar,
ci s dea acea nevoe, c alii vor da i ara tot nu va hldui.
Ci Petru Vod nici într'un chip nu vru s se apuce de acea

dare, i s ia blestemul rii asupra sa, ce-i tocmi lucrul

înainte, i la scaun ls boerii s pzeasc scaunul, pân le 10

va veni alt domn de la împrie.
Iar el, umplând domniei sale 7 ani i jumtate, s'au

rdicat cu fruntea boerilor, c boerii se temur a rmânea,
s nu pa ca mai nainte cu lancul Vod, între carii au

fost: Stroici logoftul cel mare, Irimia vornicul i frate- 15

su Simion paharnicul, carii mai apoi amândoi au czut la

domnie. Andrei hatmanul i alii muli, carii nu se îndura

1 c] iA\ nu esteA^L^L* nu-i eraL\ doar om. L^L^, putea

om. ]VP, aceast] de aceast L^L* acea 1-2 ara de aceast dat A\
c nu-i — ei] c nu le era pentru c n'ari putea birui s dea aceast 20

dare ara, ce pentru c se fcea obiceiu, carele nu-1 vor prsi Turcii

2 obiceiul L2, va mai ei] va mai ei den ar A^ mai eise 3 i*] c
i de U, acesta A* acela 4 înceap] împace M* izvodeasc IVP

5 i s'au gtit i d-kcii se gti el s se duc. . . Cu aceste cuvinte se

sfârete ms M^, restul foilor fiind pierdute 6 mcar c] iar M^, cu 25

toii apra AL^L* cu toi apra-1 îl apra M^M^ lui toi zicea L\ s]
ca s L^L*, s nu se duc din ar] i-1 sftuia s nu-i lase scaonul i
ara 7 nevoe] dare o vor da A^ vor rdica acea dare L^, h-
ldui] scpa A^ 8 Ci] Dar A^ nu vrea L n'au vrut îvP, de] a da A* s
dea L^M^ 8-9 acea dare om. 9 sa] lui A\ ce i-au tocmit 30

lucrul AL lucrurile M^M^ 10 boeri AL'L^L*, ls boeri la scaun A^
s] ca s-lL^L*, scaunul om. L^L*, i la scaun — scaunul] i s-kK boarii

s pzasc scaonul râi M», le om.L*L^ 11 alt om. 12 domniei

sale] în domnia sa A^L*, ani 7 A^L*, i jumtate] pol AS umplând —
jumtate om. 14 s] ca s L^, pa] petreac M^, mainte MS cu] 35

laL^L* de MS între cari boeri A^ 14-15 au fost] era M^ 15 logoft

mare MS Dup mare ad. i (om. M^) cu frate-su Simion Stroici M^MS
Ierimia A^M^ Eremia M* i Ierimia LS Irimia Movila AMS i] i cu L*

cu M' 16-17 carii — domnie] ce-au eit la domnie amândoi mai târ-

ziu M^; in. L* aceste cuvinte se afl în parantez 17 Dup domnie ad. 40

i fratele lor Toader sptariul A, i Andrei AMS hetman MS crei L
carie M*
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de dânsul. i au trecut prin ara leasc în ara nemeasc,
i acolo s'au aezat, unde spun c, când au fost dând bani

de cheltuiala bucatelor, au fost plângând i au fost zicând:

acestea sânt lacrmile sracilor.

5 De acolo boerii s*au întors în ara leasc cu toii, i
acolo s'au aezat la târg la Podhae i pre aiurea.

i aa Petru Vod putem s zicem cel milostiv, c bi-

nele su l-au lepdat pentru ar, carele ca acesta nu s'au

mai aflat. Era domn blând, ca o matc fr ac, la giude

10 dirept, nebeiv, necurvar, nelacom, nersipitoriu
;
putem s

zicem c toate pre izvod le-au inut, ca s nu se sminteasc.

Acest Petru Vod au domnit într'amândou domniile

12 ani i jumtate.

De domnia lui Aron Vod cel Cumplit, carele mult greutate

15 au adus trii. Vleatul 7099. 1591

Dup ce prsi Petru Vod domnia i ara, înelegând

1 Dup nemeasc ad. dup ce-au domnit 7 ai i giumtate
2 c om. L^L*, unde — au fost] i spun de acest Petru Vod cum c M'
3 cheltuial L^M^ bucatelor] la cuhne M», plângând] lcrmând

20 4 acet-k A^L^M^ 5 i de acolo A^, cu toii] toi UM^ 6 acolo

om.M^, s'au aezat acolea (acolo A2)AL2L3L*, pre om.M^ 7 i aa]
Deci luiM^ s-i zicem AL^LW, i aa putem s zicem Petru Vod
cel 7-8 binele su] cinstea sa 8 su] lui A\ au lepdat A2L*M3,

care A^, ca acesta altul A^ carele ca acesta] i alt nime ca dânsul

25 a-kM^ 9 blând] bun L\ fr de ac AS giude] judecat A^L^L^L*

10 nebeiv — nersipitoriu] nu era beiv, nu era curvariu, nu era lacom
nu era rsipitoriu A^ nici beiv, nice curvariu, nici lacom 10-11

s-i zicem AL^L^ putem — sminteasc om.M^ 11 sminteasc] mistu-

iasc 12 Acesta L^M^ au domnit într'amândou] daca s'au plinit

30 den amândoaoL', domniile saleA^L^L^ 13 ani 12 L*, i jumtate]
polM^ 12-13 Acest— jumtate] i au domnit 12 ani întru amândoao
domniile M^, Aci se termin in M* Cronica lui Simion Dasclul, dup care

urmeaz, începând cu domnia lui Aron Tiranul, Letopiseul lui Miron Costin

14De om. L*M3, cel Cumplit] cel Ru i Cumpht M^, care AL* 15 V-
35 leatul om. A^UUU, 7099 A^^cA^dA^ Data om.M^ 14-15 litlul om.U

16 pkr-KSi^Mi, Dup — Vod] Petru Vod dac au prsit M^, ara i
domnia M^MS înelegând] i au îneles M'
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de aci Turcii c ara este deart de domn, cercar pre cine

vor trimite în locul lui Petru Vod. Ce norocul cel bun al

rii se schimb, c dup noroc bun iat veni i ru, ca

cum ar fi de la Dumnezeu însemnat, dup vreme bun i
senin s vie vreme rea i turburat, dup domnie lin i 5

blând s vie cumplit i amar.
Aflar Turcii pre Aron Vod cruia i-au dat tara, cu

mult datorie, c fiind om fr suflet, i umblând i alii

pentru domnie, pre toi i-au umplut cu bani, luând bani cu

camt de la Turci. Aa dup mult cheltuial i datorie, ce 10

împresur ara, i-au scos domnia la Moldova, i au venit în

J591 ar, i au ezut în scaun în anii 7099.

Aa dup ce s'au aezat la domnie Aron Vod, nu-i

era grij de alt, numai pre afar de a prdare ; din luntru
nu se stura de curvie, de jocuri, de cimpoiai, pre carii îi 15

inea de mscrii. Aijderea dabile cu carele îngreuiase ara;
nu umbla numai dbilarii singuri, ce i Turci trimitea de

umbla cu dbilarii, de nu-i era ranii volnici cu nimica;

1 deci^M^ d'kcii celelalte mss om., domn] domnie 1-2 este

deart — trimite] au rmas fr domn, cutar pre cine vor trimite 20

domn râi 2 Ce] i L^L^ 2-3 norocul râi cel bun s'au schim-

bat 3 iat veni] i-au venit M^, rul L^, ca] c i L*L^ om.M^
4 semnat însemnat de Dumnezeu JVP 5 senin dup senin A\
tulburat 5-6 vreme — s vie om. 7 i aflar Aflat-au M^,

Dup Aron Vod ad. mânia lui Dumnezeu pentru pcatele noastre 25

ara] domnia 8 om] om ruL\ i umblând] cci înblaM^^ 9 pen-

tru] dup A^L*, pentru domnia râi pre] el pre cu^] de

10 de] diipAS i aa AS datorie i chieltuialA 11 înpresuras-K A^

împresurar M\ la] din L^L* 11-12 în ar] la ar-i om. U 10-12

Aa dup — în ar] i a-k fcându-1 domn au vinit în Moldova 30

12 i] de AL^L^L* om.U, au ezut om.U, în'] la A2L3LS în^] laL*, în

anulM^ în vleatulM^ om. 13 dup] de pe Aa dup ce] Iar
dacM^ Aron Vod la domnie 13-14 nu-i era grij] nu se apu-

ca 14 altaL2 altL*A^ altele MS numai] ce numai M^ fr de cât

numai A^LS pre om. A^L^L^L*, pre afar o?n. A^LS de a prdare M^ 35

de a prdar-fe A^L^L^L* a prda A^ s prade L^M^, i din luntru A^ iar
în lontruM^ 15 de^] cu LS curvie AL^L^L^ curvii L*M^ curvrit MS
jocuri] giucat MS pre om. A^L 16 mscri AMnscriA LS dabi-

lileA^L^L^L^ i dabile M^ scotea dabile AS cu cari MS îngreunase M^
îngreuia M^ 17 numai om. MS i nu umbla pen ar numai A^ nu mai 40

umbla 18 cu dbilarii înpreun M^ cu dânii
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muerile nu era ale lor, fetele le ruina, ce vrea s fac
fcea.

Dbilariul, de-1 vrea pâra pentru un potronic la dânsul,

nu-1 judeca, ci trimitea acolo de-1 pierdea; boerii pentru

5 avuie îi omora, jupânesele le silia. i domnind, nu alt ce

ciudese i minuni fcea.

Acestea i altele mai multe fcând, vzu c este tuturora

nevzut i urât; ci gândi ca s nu se încreaz rii i lefe-

ciilor de ar, ci trase pre leaf Unguri clrai i pedestrai,

10 i fece pedestrailor odi în curte, ca s fie pururea lâng
dânsul.

Mai apoi, vzând c de datornici nu se va putea mântui,

izvodi ca s ia de tot omul câte un bou; i aa trimise în

toat ara cu Turci de strângea, i la carele nu se afla bou,

15 lua al cui era în sat ; de la altul îi lua toi, câi avea, pentru

alii, c muli de ruti i de dabile multe, nici de hran
nu avea.

1 ale] a M^M^ 1-2 ce vrea — fcea o?n. 3 Dbilarii L* Pe
dbilariuA^ p;5;r* pkr-K MS pentru un potronic (potroinici L^) de-1

vrea pâra (pâra cenevaLi)AL* pentru potrivnic de-1 vrea pâraL^ pentru

20 înprotivir-fc de-1 vrea pâra L^L* 4 acolo trimitea A^, pirardea L^, nu-1

judeca — pierdea] trimitea de-I pierdea negiudicat pre boeri A^L%P
5 avuira A' avere omora A^L* -r;^^ L^M^ -ri^ -r-Kw A^ pierde MS
giupânesele lor M^ pe jupâneseA^ altaA^ alte alt A^L*, celciA^L*

om. U 5-6 i domnind — fcea] ciude i pozne fcea în domnia lui M'
25 7 alte AS fcând] fcia AS vzu] i se vzu AS c-iM^ 7-8 Acestea—

urât] Deci ca acestea fcând el, au cunoscut c tuturor este urât i ne-

vzut 8 nevzut] vzut MS ci gândi] i socoti M^, încreaz] încre-

dineze A' creaz 9 trase pre] au chemat în MS clrei AL^L^L* c-
lriMS pedestriM» 10 f-feceM^ fcea L^L^L* fcu ALS pedestrilorL^MS

30 i fece pedestrailor] i celor pedestri au fcut MS hodi L^LS ca om.

11 dânsul] el M^ om. 12 vzând] vzu LS mântui] odihni plti M^
13 au izvodit M^ alese LS ca om. LW, de] de laAS s ia de] s-i dea LS
Duy omul ad. câi i sint în toat ara MS au trimis L 14 i om. LS
careL*. bou om. A^ 13-14 i aa trimise — afla bou om. M^M^ 15 i

35 lua MS al]aM»M3aiAS cui] crui LS era] gsea A^ afla MS altul]

alii AS avea] era ai aceluia LS câi avea om.M.^ 16 alii] alii, la

carii nu gsia s ia A^ cei ce nu avea boi A^ alii, pentru cei ce nu avea

boi MS dabile] dri LS nici] boi nici AS nici de hran] nici de mâncare
pentru hrana lor A^ 16-17 c muli— avea] i au rmas muli, pentru

40 ruti i dabile ce era, de nu avea cu ce se hrni M^
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Rzboiul lui Aron Vod, când s au btut la Rut cu un

1592 domnior ce-i zicea Bogdan Vod, la anii 7100, i când au perit

Bucium vornicul i <Bârldeanul> logoftul i Paos vornicul.

Intr'aceste ruti i belituri ce fcea Aron Vod, de

nevoe mare ne mai putând suferi ara, s'au rdicat Orheianii 5

i Sorocenii cu un domnior ce-i zicea lonaco, pre carele îl

alesese dintru dânii cap, i-i puser nume Bogdan Vod.
Aron Vod, dac au îneles de aceasta, au dat tire alii

ri s se strâng, i el fr zbav au eit cu curtea i cu

lefecii si. iO

Ins mai nainte de ce au eit din curte, au tiat pre

Bucium vornicul cel mare i pre Bârldeanul logoftul i pre

Paos vornicul, zicând c-i cu tirea lor.

Deci au purces împotriva vrjmailor si, i mergând
au pus pre Ureche logoft mare. De aci s'au tâmpinat otile 15

la Rut, i dând rzboiu vitejate de îmbe prile, izbândi

Aron Vod, i-i btu pre toi, i domniorul înc-1 prinse, ce

nu-1 omora, numai ce-i te nasul, i-1 clugri.
Deci, dac au spart x\ron Vod pre viclenii si, nici un

2 Bogdan Vod îi zicea A, la anii] la leat L^L* în vleatul IVP 20

om. A2, la anii 7100 om. 2-3 când au perit Bucium] pentru peri-

rea lui Bucim M^, 3 <Bârldeanul> Trotuanul AL^L^L* Ptraco
PtrcanM^ (cf. r. i2), Pios A^, tot vornicuPMi 1-3 Titlul om.L^

4 de] i de 4-5 Intr'aceste — putând] In anul 7100 Aron Vod dom-
nind i atâtea ruti i jacuri fcând n'au mai putut 5 nevoi 25

mariL^L^L*, nu mai putundM', Orhk/î^nii 6 i Sorocenii] i cu

RoceniiL^L^ om.M^M\ ce-i zic A^L^ 6-7 îl alesese] l-au fost alesM^
7 dintre L^I^M^ dânii] ei M^, numele A^ 8 Ce Aron A Iar Aron M^,

de om. M\ alii om. M» 8-9 alii rii L* râi 1 1 îns] i M^,

de] pânLi, de ce au eit] pân a ei A^L^ pân a nu ei A^L^L* 12 Bu- 30

cimM3, vornicul Bucium cel mare L3, Bârldeanul] Ptrcan M'^ 13

Pios A\ zicând] dându-le vin AL^L^L*, c este A^L- cum c ar fi A^,

lor om. L*, zicând — lor oin.L^ 14 Deci] ApoiM^ 15 pus-au A^, i
d kcii AL^L'L*, întâmpinat L*MM*npreunat 16 de (dispre A') amân-
doao AL\ au izbândit 17 i-i] i A^L^L^LS i-i btu pre toi om. M'% 35

pre domnior înc l-au prins (viu arf. L^) AL^L^L^M' 17-18 ce nu l-au

omorât M3 om. AL^L^L*, 18 numai ce-i] numai IVP ce-iL^ ci-iL^L* i-i

ci A, i-au tiat nasul i l-au clugrit AM^
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loc n'au lsat s nu fie plin de vrjmia lui, c nu pierdea

numai pre carii au fost într'acel rzboiu, ce i seminiile lor,

i vinovai i nevinovai.

Când au mazilit împratul pre Aron Vod.

5 Gtindu-se Aron Vod s fac mai mare vrjmie de

cât acestea, iat au venit de la arigrad clrai cu cri,
de i-au dat tire cum l-au mazilit, c împratul turcesc i
sfatul, auzind de atâta rutate ce fcea, cu mori i cu jacuri

fr msur, l-au mazilit. De aci se mira Aron Vod, cum va
10 face s nu prinz de veste oastea i ara de mazilie, ca s

nu-1 omoare, c muli era, carii vrea fi bucuroi s auz una

ca aceia, c le perise prinii, altora feciorii, altora fraii,

alii srcise de ruti multe. Ce pre tain au învat cl-
raii s nu scoa cuvânt afar, i au trimis la Iai la doam-

15 n-sa s se încarce i s purceaz în jos, iar pre boeri i-au

învat de au chemat gloatele, i le-au mulmit de slujb

ce i-au fcut, i le-au zis s mearg cine-i pre la casele

1 s nu fie plin] s nu-1 înple pierdu L^L* 1-2c nu pierdea—
rzboiu] c nu numai pre cei ce au fost în rzboiu pierdea 2 nu-

20 mai om.M\ pre om. LS întru rzboiul acela A^, semeniile s-^men-

iile 4 Când s'au mazilit Aron Vod de înpratul De mazilia Iui

Aron Vod A om.UM^ 5 Glindu-se] Gândindu-se L\ s] ca sA\
mai] i mai L^, mari vrjmii A^M^ 5-S de cât] dup 6 aceas-

ta AL^L^L*, iat] adec IVP om. i-au venit AL', i-au sosit un clra
25 de la arigrad cu cri om. A^ 7 cum c A^L^ c Dup

mazilit aci. înpriaA 8 ce face L^L*, jafuri A^L'L^ 9 fr de A,

s'au mirat 7-9 c împratul — mazilit] c înelegând înpria de

atâtea mori i ruti i jacuri ce fi^ce Aron Vod l-au mazilit

10 oastea de veste AL^L^L*, de^] pentru A', ca] c se temea 11

30 omoar-K AL2L3L*MiM3, era] era acolo M^ care L*, vre fi M' era

11-12 de una ca aceia veste ca aceia de mazilie una ca aceia s
o auz L- 12 c] c unora L^L^L*, le om. L^, altora (unora A^) fraii

altora fecioriiA 13 multe roti A^, srcise — multe] rmsese sraci

de nevoi i dri multe ce eraM^, învase L' 13-14 pre clrai AL^M'^

35 14 pre afar AL^L^L*, i] i îndat 14-15 la doamna-sa la laiL^
15 se om.L\ i om.L\ s purceag A^ 16 i-au chemat L\ gloileA^

slugile L^ mulemit A\ slujba L* 17 au fcut AL^L^L*, i le-au zis]

zicându-le L*, pre la casele lor (p. 265, /)] pre acas A^L^L^L^M^
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lor, gândind c doar se vor duce, i el s ia drumul spre

arigrad.
A doua zi, prându-i c se vor fi dus curtenii, au încil-

lecat i au purces spre Iai, i ce-i pruse c se vor fi dus,

ca s sileasc i el mai tare, s nu obliceasc cineva, iat 5

gloatele mergea pre de toate prile. Atuncea au chemat
boerii de le-au zis: Crez eu am slobozit oastea s se duc
cine-i pre la casele sale, dar cine-i oprete? Datu-i-au a

înelege c o seam s'au dus, iar crora li-i calea spre

Iai i spre munte, aceasta cale au. Aa împreun au mers 10

pân au înserat; de aci noaptea toat noaptea au silit, i
nimica zbav la Iai n'au fcut, ci au silit spre arigrad,
unde mergând l-au tâmpinat capigii împrteti, viind s-1

ia din scaun i s-1 duc la împrie.
Dac îneleser toi de mazilia lui Aron Vod, nu 15

aminterea, ce cum dup mult furtun i vreme rea, dac
vd oamenii senin i linite, se bucur, aa toat ara se

bucur.

1 gândindu-se L- socotind A \ c] ca doar] dac M^, s ia

i el M^, spre] pre la 3 prându-i-se L^, c] ca doar cum A^,

Dup curtenii ad. i alt gloat 3-4 el au înclecat M^, curtenii — 20

dus om. 5 obliceasc] prinz de veste L^, cinevaL*, iat] iarA^

6 gloile A^ gloate glotimea L^L*, mergea — prile] muli pe de

toate prile mergiaM^, Atunci 7 pre boeri A^L^M^, de] iM^,
Crezi Dar A' 8 sale] lor AL^L^, cine-i pre la casele sale] pe acas
fîetecarele L^L* pre acas M\ Datu-i-au] i i-au dat A^ 9 c] cum 25

c A^L^ cum A2L2L-^LS li-i] le este AL^, li-i calea] sint cas-nle 10

aceast LS cale au] li-i (le taste A^) calea AL^L^L*, Aa] i aa (a-fc) A%P
11 au înserat] în sarL^ în s-fcar pân au înnoptat A^ în sar pân ce

au înserat A^. de aci] i apoi M^, noaptea^ om. toat noaptea'

om. L\ au silit] au nevoit i au silit L^L* ; în 1? au silit a fost corectat pos- 30

terior în: au nevoit i au silit 11-12 i nimica — fcut] pan la /r\, unde
nimic zbav n'au fcut M-^ 12 n'au fcut la Iai A^, spre] în cale

spreM^ 13 mergând o?7i. L^M^, întâmpinat A^L^ l-au i tâmpinat ca-

pegii M^, viind] carii venia m-Krg-Kud M\ s-1] ca s-1 A L^L* 14 i
om.M^ 15 Dac] Iar d-kca A^, înelese L^, mazilie 16aminlerea] 35

într'alt chip AL^L^L* 17 linete se bucur toi A^ toi se bucur A^

15-17 nu aminterea — bucur] ai Ie pr^A cum c dup mult furtun
i vi vor, dac vd oamenii vreme bun i lin, ei se bucur 17-18

s'au bucurat A^ se bucuras-n A^ aa — bucur om. M^M^^
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De a doua domnie a lui Aron Vod cel Cumplit.

Dup ce au mazilit împratul pre Aron Vod, Dumnezeu
înc nu-i umpluse certarea sa deplin, c Aron Vod înc n'au

fost ajuns la arigrad, domnia iar i-o au dat i scaunul

5 rii, c datornicii lui. Turcii, cu toii au mers la veziriul de

au strigat pentru dânsul, i de nevoia datornicilor iar i-au

întors domnia.

Când au trimis Aron Vod înainte la scaun pre Oprea armaul

s prinzâ pre o seam de boeri.

10 Aron Vod, dup obiceiul su cel ru i cumplit, dac
înelese c i-au dat domnia de iznoav, cumu-i era vrjma
i cumplit, nu se apuc de alt, ci iar gândi, ca ce n'au

putut umplea cu ru în domnia dintâi, s svârasc cu a

doua domnie. De pre cale au rpezit pre credinciosul su pre

15 Oprea, armaul cel mare, cu cri, ca s prinz scaunul, i
cu catastif, ca pre toi, pre câi au vrut s-i piarz, ca s-i

prinz, i s-i ie la închisoare pân va veni i el la scaun.

1 De om. AL2L^L*M^ a doua domnie a] domnia L\ Domnia a doa

a luiM^ 2 l-au mazilit 3 înc^ om. NP, umpluse] plinise A^M^ f-
20 cuseL^ certarea râi Moldovei deplin M^, Dup deplin ad. de ctre

norodul su A^ 3-4 înc In arigrad n'au fost agiuns 4 i-o au] i

s'au L'L* i-au fost A\ dat-o AL^L^ 4-5 domnia — rii] iar i-au dat dom-
nia în ara Moldovei M^ 5 rii Moldovei AS c] pentru c M^ dator-

nicii turci M^ 6 dansul] Aron Vod M^ rândul 6-7 iar i-au întors]

25 i-au dat iar M=* 7 Cu acest capitol se termin în cronica lui Simion Das-

clul prin cuvintele: Sfâritul i Dumnezeu laud 8 Oprea ArâmaulL*
9 pre om. L* 8-9 Titlul om. M^ 10 dup] de peL^ cel ru i om. MS
cumplit 0771. A 11 c] cum c AS cumu-i] cum A^ 12 alta AL^ altL*,

iar] iari A2 om. MS ca A^M^ cA^ cu L^L* om. L'-' 12-13 n'au putut

30 umplea cu ru] n'au împlut ruM^ 13 umplea] plini AS cu^] laA^

14 De pre] Dupre A2 i dupre A* Ci pe L^L* 10-14 Aron — cale] Atunci

Aron Vod au trimis înainte pre Oprea armaul, s prinz o sam dentru

boAri i s apuce scaonul râi, c dup obiceaiul lui cel cumplit, cumu
era învat, nu se apuc de alt, ce socoti, câte ruti n'au plinit în dom-

35 nia dintâi, s le plineasc la a doa domnie. i cum au îneles de domnie în-

dat M^ 15 ArTvmaul LS Oprea vel arma MS ca om. LS prinz] co-

prinz A^ apuce A^ 16 catastih A^ -tiv MS pre^ om. L^L*, au vrut el AL^

arvreaL^LS s piarz L^LS ca^ om.A^LW 15-16cas prinz— piarz]

i cu izvod anume de boAri câi vrea s-i omoare M^ 17 i^ om. M^
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Oprea armaul, dup învtura lui Aron Vod, de olac

au venit, i seara au intrat în Iai; nici aiurea au mers în

gazd, ce la odile drbanilor celor ungureti în curte au
mers, i noaptea au venit la gazda lui Ureche logoftul, carele

îl lsase Aron Vod s pzeasc scaunul, i i-au artat po- 5

runca domnu-su. Iar el degrab, auzind de numele lui Aron
Vod cum iar au dobândit domnia, vrând s hlduiasc
de dânsul, au dat rspuns Oprei zicând: Acesta lucru cu

bucurie priimesc, i sânt gata s slujesc, ci numai s fie cu

tain, s nu tie mâine nime c ai venit, pân vom oblici 10

pre toi, pre câi scrie catastiful, s-i prindem, carii pre unde
vor fi, s nu cumva smintim, s obliceasc s fug. i aa
Oprea s'au amgit cu acesta sfat, i s'au aezat iar la dr-
bani într'acea zi i într'acea noapte.^

Când au pribegit Ureche;[;iogofâtul. 15

înelegând Ureche logoftul de venirea lui Aron Vod

1 Iar Oprea MS învtur 2 nici] i AS n'au mersA^L^L*
3 hodileL*, drbanilor] dorobanilor A 1-4 Oprea— mers] Dac au
vinit Oprea vel arma dup învtura domnu-su de olac, au intrat sara

în Ai i nice la gazd nu mars-K, ce Ia odile drbneti, cele ungu- 20

reti, în curte au mers, i noaptea au mersM^ 4 gazda lui om. L*, la

Ureche logoftul la gazd L^, pre carileA^ 5 s pzeasc scaunul]

caimacam M^ i-au] auM^ 6 domnului sâuA\ degrab A'L^ el de

grab auzind] Ur-feche logoftul unde auzi 7 Vod om. M^, iar]
iarL^, au dobândit iari A^ au dobândit a-k de grab M^, domnie IVP, 25

hlduiasc] scape A^ 7-8 vrând — dânsul] s'au spimat i se mira

cum a face s hlduiasc, s nu-i mai fie a se vedea cu Aron Vod
8 rspunsul A^ rspunsu'AiL2L^L*MS Oprii armauluiM^, zicând om.MS
Acest A^ 8-9 cu mare bucurie L^L* 9 îl priimesc A\ gata] bucu-

ros L^L^L*, s-i slujesc L^L*, Dwp slujesc ad. domnu nostru M», ci 30

om. A^L^M^, cu] în M^ pe L^L* 10 s] cas A2L2, nimenea mâine L^L^L*

nimenea bine A nime M^, pân-i A^L^L^L* 1 1 pre^ om. L^L*, catas-

tihul MS scrie — prindem] sint scrii în izvod i-i vom prinde M^ pre^]

de pre M^ om. A^ 12 cumva] cum M^ 12-13 i aa — sfat] i cu aceste

cuvinte s'au înelat Oprea M^ 13-14 drbani] odile drbanilor M^ 35

14 într'aceia'L^L^LS într'aceia^ L^L^LS într'acea^ — noapte] într'acea

noapte i a doa zi pân în sar M^ 15 logoftul cel mareAL^L^L*
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i de porunca ce-i trimisese pre Oprea armaul, nu cutez
s-1 atepte în ar, tiind cât groaz i ruti fcuse mai
nainte în domnia dintâi, i acum a doua oar mai de mari
cazne se apuc.

5 Ci dac s'au aezat Oprea la odile drbanilor, aflând

Ureche vreme i cale dechis de a se deprtare i de a

eire din ar, învat-au pre gazda sa, cine va întreba a

doua zi de dânsul, s spue c s'au dus acas la Gârligtur.
Aa noaptea toat noaptea, ziua toat ziua fugând, au eit pre

10 la Soroca în ara leasc. A doua zi seara Oprea armaul,
dac s'au dus la gazda lui Ureche logoftul s se sftuiasc i
nu l-au aflat, vzând c l-au amgit într'acesta chip, îndat
au chemat pre alii, carii s'au tâmplat acolea, i au rpezit

cu cri în toate prile, s prinz marginea. Dac au oblicit

15 c Ureche logoftul au trecut Nistrul i s'au deprtat, n'au

mai avut ce face, ci s'au aezat de au inut scaunul pân la

venirea lui Aron Vod. Iar Ureche, dac au trecut Nistrul,

s'au dus îndat unde era i ali boieri pribegi strâni, de

atepta sfâritul lucrului.

20 1 poronca M^M^, ce-i] ce M^, pre] cu L*, nu cutez .. . Cu aceste

cuvinte se sfârete m A"^ Cronica lui Simion Dasclul, ultima foae a ms

fiind pierdut 2 câte groaze M\ i câte ruti A-^ 2-3 mainte

om.L* 3 a doar a doa ora de mai mari L* mai de mai mari

4seapucM*M5 va s se apuce A^L^L^L* 5 dorobanilor A^ la odile

25 drbanilor] la hodi L*L^ aflând] având 6 Ureche logoftul A\
dechise deprtar-k A^L^L^M^ -iar^ M\ de a se deprtare i om. L^L^

7 eir-fc A^L^L* eir^ M^M^ iir-k au învat M^, cine-1 L^M^ 8 dân-

sul] elL*, la] înM3 9 Aa] i aaA^L^ AtunciM^ noaptea' om.U,

ziua^] i ziuaA^L^L^^ zua a doa zi M^^ om. L*, eit] trecut 10 Iar a

30 doa ziM\ seara se afl dup dus din r. 11 inUU^, zi seara] sar
11 dac s'au dus] au mers iarM^, logoftul om.A^L^L^L* 11-12 s se

sftuiasc— aflat om.U 12 vzând] iar el vzind deci au vzut
cunoscând A\ amgit] înelat 13careL*M>, întâmplat L^, acolo

12-13 într'acesta chip — acolea, i] îndat IVP 14 prinz] cuprinzA\
35 margenea marginile M^, Dac] Iar dac A'M^, oblicit] aflat A^ îne-

les 15 Ureche o??2.AiL2L3LS logoftul o?7i.M3 18 îndat IVP om. L*,

s'au dus îndat] îndat au mersM^, i alali A^ ali M^, boieri om. A\
strâni om. 13-19 de au ateptat
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De domnia Iul Petru Vod Cazacul.

Scrie letopiseul cest moldovenesc, c înc pân a nu

sosi Aron Vod la scaun, iar Petru Cazacul s'au rdicat din

ara czceasc cu puinei pribegi, înelegând c scaunul este

deert, i sârguind s apuce scaunul, au intrat în ar, i au 5

apucat scaunul la Iai, i au domnit 2 luni. De aci au sosit

i Aron Vod, i au prins pre Petru Cazacul, i l-au trimis

la împrie.
Iar cronicariul cel latinesc de aceast poveste, c au

venit Petru Cazacul de au apucat scaunul, nimica nu scrie, lo

Când sau aezat Aron Vod al doilea rând la scaun.

Aron Vod, dac s'au aezat al doilea rând la scaun,

cumu-i era vrjma, nu de alte se apuc, ce iar de asuprele

a face rii i de dabile mari. i întâiu cu voia lui Turcii

strângea dabilele cu dbilarii, mai apoi nu-i putea opri, i 15

sil mare pretutinderea fcea; lua slujitori de ar cu sila

de le rânea la cai; bucatele fr pre i fr bani le lua.

1 De] Pentru om. L*, domnia] venirea. M^, Vod om. Dup
1593 Cazacul ad. vleatul (om. UU) 7101 A^L^L^L* 2 cest] cel om. M^, c

om. 2-3 a nu sosi IVP a vini n'au fost sosit A^L^L^L* 3 Petrul IVP 20

4 czceasc M^M^ leasc A^L^L^L*. puintei puini L^L^LS pribegi]

Czaci i cu o sam de pribegi scaonul M^M^ 7 Petru Vod Caza-

cul 9 latinescMW leesc A^L^L^L*, aceast poveste] aceasta LS
c] ce spune A^L^L^ 9-10 de aceast— Cazacul] de acest Petru Czacul,
c au vinit 10 Petru Vod Cazacul A^, de] i L^L*, Dup scaunul 25

1593 ad. vleatul 7101 -u-fccAUd A^ 1 1 la scaun al doilea rând AS Dup scaun

ad. au pus pre Oprea armaul logoft mare, i pre Vartic vornic mare
de ara de gios, i pe Ghiorghie vornic mare de ara de sus, pe Zota pos-

telnic mare, i pe Alexe stolnic mare, i pre lane Clugrul visternic mare,
i pre Coci comis mareA^ 13 i cumuAS vrjma] nemilostiv Ml 30

alt-K M3 altele L*, s'au apucat M^ 14 i de] i L* cu M^, dabile] biruri M^
14-15 dabilile cu voia lui le strângea Turcii L^, Turcii — dbilarii] înbla

Turcii pin ar cu dbilarii de strângea dabile M^ 15 dabilele cu dbi-
larii] birul cu birarii M^ mai] iar mai M^, nu-i putu M^ 16 s-hK M^
s*KM3, pretutinderea] în toat ara, slujitorii A ^L^L^, sila A^L^L^L^M^ 35

s*la M» 17 la] supt M'\ bucate L^, fr de A^L^, le^ om.
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De aci, cunoscând Aron Vod c nu va fi pân în sfârit

bine, c ara scârca, pribegii sta îninai, gândi, dup atâta

rutate ce fcuse, s se cureasc, i s arate rii c nu-i

din voia lui ce s'au lucrat, ci de sila Turcilor; socoti s se

5 agiung cu Mihai Vod, carele domnea pre aceia vreme ara
munteneasc, ca s se dezbat de supt mâna Turcului. Ins
întâiu socoti c, dup atâtea ruti ce fcuse, s se apuce
s fac i vre-un lucru bun, ca s nu-i vie osând de tot;

s'au apucat, în anul 7102, de au fcut mnstire în arina 1594

10 lailor, care se chiam Aron Vod, pre numele domnului ce

o au zidit, unde este hramul sfeti Nicolae.

Când au venit Lobod cu oaste câzceasc i au gonit pre

Aron Vod din scaun, i au ars târyui lailor. Vleatul 7103. 1595

15 1 D-kcii L^L^M^M^ Dicira Deabi^ L2, pân'n L*, sfârit] svâr-
it 1-2 bine pân în sfârit L^M^ 2 c] i M^, scârca M\ gândi]

au socotit 2-3 atâta rutate] toat rutatea A^L^L^L* 3 nu esteA^

4 voeL^, ce s'au lucrat în ar M^^ ci] ceM^M^ ce-i ci-iL^ ci esteA^,

de] din A^L^, i socoti A^ i au socotit 5 ajung L^L^L*, ara] în

20 ara 5-6 carele — munteneasc] domnul rii munteneti L* domnul
râi româneti 6 mâna Turcilor A^L^L^L* 7 au socotit M^, c
om. M^, atâta L^L^M^ s se apuce om. 8 vrwn fre un L*, vie]

fieM\ cu osând A'L^L^LS de tot om. A^L^L^L* 9 i s'au apucat A
în anii A^L^L'L* în vleatul fcut] zidit mânstirt L^M^ -tir^

25 10 Dup chiam ad. pân astzi pre] de preM^ 10-11 ce o au zidit

0771. A^L^L^L* 11 hramul om.L\ lui st-Kii Neculai 12-13 InUU
titlul a fost transformat într'o tire despre nvlirea lui Lobod: In anul

7103, au venit Lobod cu oaste câzceasc i au gonit pre Aron (AaronL^)

Vod den scaun i au ars târgul Iaii (înL^ tirea aceasta a fost adaos
30 ulterior la sfâritul cronicei de aceia persoan care a fcut i adaosele

marginale), Titlul om. M^M^ in cari Cronica se termin cu cuvintele : Pân
aici este scris de pre izvodul rpousatuiui Ureche vornicul.
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lungat din scaun de Cazaci 270 12-13.

Aron Vod, mnstire 270 g-n.

Asia 97 „ 98 22, 99 2. 101 10, 104 i„ 19.

Astinhavenii, hord ttreasc 100 9.
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Româneti, e pus domn de tefan
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53 ;-54 21 ; btut si alungat de Radu
cel Frumos 55 10-21-

Basarab Vod (cel Tânr?), e învins

de tefan 56 g.ie ;
însoete pe Turci

la Valea Alb 63 1-19.

Basarab Vod Neagoe I284-12.

Bthory v. tefan.

Bati, han 97 18,20-

Blineti (Blileti), sat în jud. Do-

rohoi 115 5.

Bârlad, oraul, ars de Turci 31 20, 55 jg

;

Rare e osptat aci de vornicul

Hurul 155 18 ; rîul 37 2o> 59 23, 29 î

lunca 57 13.

Bârldeanul, logoft 2633,1,.

Bârsa, rîu 135 n-

Beciu V. Viena.

beglerbeiu 108 19, 109 23-

Belgrad, încunjurat de Turci 105 19,

1060; cucerit de Soliman 106 15-16,

11224; meniune 113 32.

Belgradul cel nou v. Alba lulia.

Belz, ora în Polonia, castelanul de

561-2; leahta dela 34 1;

belii, ostai turci 241 7,9.

Bet Gherei, fiul hanului 123i-124i6.

Biascovski v. Wieskowski.
Bicaz, mârzac ttresc 127 i^.

Bili, vornic 230 1, 235 9.

bir, dare ctre domnie 93 12, 94 6,

269 31 ; tributul ctre Poart 114 19,

146 173 15, 17824; birari 26934-

Birtoc, voevodul Ardealului, v. Drgfi.

biserici, v^ Badeui, Baia, Blineti,

Hârlu, Iai, Rzboeni, Suceava,

Vaslui.

Bistria, mnstire, zidirea 20 9, 24i7;

îmbuntiri 162 3 ; aci e îngropat

Alexandru Vod 70 1-2 ;
Rare era

s fie prins acolo 142 21-143 2.

Bistria, ora, 134 9, 135 17, 161 1; Bis-

trienii 135 20, 136 2-

Bitinia 102 9, 104 15.

Bobolecki, ofier polon 239i3-240ii.
boieriile în Moldova 22 4-24 14.

Bogdan Vod, tatl lui Drago Vod
16 2e-2T-

Bogdan Vod I, domnul Moldovei
17X / 11-12-

Bogdan Vod II, este fiul lui Alexan-

dru Vod 35 4-7, 40 20, 41 15 ; rzboiul
cu Alexandru Vod i Polonii

35 4-41 3; domnia 36 , 41 3,^; pl-
tete tribut Turcilor 41 22-25» ^2 24-25;

omorîrea lui 41 ; este tatl lui

tefan cel Mare 41 25, 42 13-14.

Bogdan Vod, feciorul lui tefan cel

Mare 645-6.

Bogdan Vod III cel Orb, viteaz ca
tatl su 90 16-18; se urc pe tron

91 21, 114 11-12 ; se închin Turcilor

90 38-42, 114 15-1156 ; cere în cs-
torie pe Elisafta 115^-13, 117 1-^;

prad Polonia 115i4-116 8, 119 12-

120 23 ; Polonii prad Moldova
116 9-18, 121 1-122 7 ; face pace cu
ei 122 8-23; rzboae cu Muntenii

117 8-118 22; Ttarii prad Mol-

dova 123 1-124 22 ; nvhrea Iui

Trifil 125 1-10; moartea 125 jg-

1 26 10,13 ;
întâmplri diferite în dom-

nia lui 1195-11, 125 11-17.

Bogdan Vod IV Lpuneanu 172 g,

213 10 ; domnete împreun cu ma-
m-sa 224 17-215 7 ; e pârît la Poart
215 8-216 17 ; mazilia 217 g-n ; rz-
boiul cu Ion Vod 2l7i8-220i8;

moartea 220 10-12-

Bogdan Vod lonascu, pretendent

263 1-18.

Bogdani, nume dat Moldovenilor de

Turci 41 24-23-

Bogdneti, sat în judeul Flciu
252 10.

Boldur, vornic 78 14-79 1^-

Bolota, rîule i vale în inutul So-

rocii din Basarabia 249 2-

Bolsun Atanasie, clugr 89 3-0.

Borusia 92 14, v. Prusia.

Bosnia (Bosna) 812, 103 9, 104 2.

Botoani, oraul, ars de Ttari 31 17

;

tefan bate pe Poloni acolo 84 9-20;

meniune 15 17, 116 ir, 139 12; ju-

deul 121 15, 200 3.
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Bracîaw, oraul 31 5 ; voevodul de

239 6, 240 243 19.

Braov 134i7, 135 2,21; Braoveni 65 20-

Brila, arderea ei 51 g-ie» 226 5-„ ;

meniune 153 05, 154 6,9,13, 155 ^,

206 225 1,.

Brusa (Brusia) 108 5, 165 g.

Brut, postelnic 24817.

Brzec v. Kretkowski.

Bucium, vornic, bate pe Lpuneni
248 17-249 ^ ; ucis de Aron Vod
263 1-13.

buciune 39 1, 57

Bucureti 23600.

Buczacki (Buciaski). castelan de Ha-

lici 37 39 10, 065, 57,.

Buczacz (Buceciul) 83 k,.

Buda, capitala Ungariei 112 23,113 i5.i6.

31-32; cucerit de Turci 106 17, 113 1,

15-16 ; redobândit de Nemi 112 gg,

H3 31-32-

Bugeac, Ttarii din 227 2 ; Bugegeni

242,; câmpii Bageacului 227 n,!,.

Buhtea, pârclab de Chilia i Cetatea

Alb 45 19.

Bulgari, supui de Turci 103 n, 106 3;

porecl a Tribalilor 104 2-

buluc, a se buluci 40 1^,24, 43 2, g,

127 6, 135,, 140 1,
224*7, 227

1, 24813.

buor 63,7, 14 15.

Buoreni, sat în jud. Suceava 66-34.

Busurmani 101 ig.

buzdugan 249, 203 2-

C.

Caffa (Chiefea) 106 6-

Cahul, lupta dela 228 6-234

caimacam 110 30, 26733.

Cairo (Alcar) 106 12.

Calaito, sect religioas în Unga-
ria 112 1.

Calepin, fiul lui Baezit I 105 3-4.

Calipoli V. Galipoli.

Calvini 111 25.

camt 261 io-

Camenia, cetate 1165, 120 6.

Canghes v. Gange.

Cantacuzino împratul 102 ig.

CantacuzinoToderacu, vistier 335.37.

Capadocia 102 2,8-

capigiu 265 13.

Caramania 108 5.

cardinali 25 jq.

Caria 102 15.

Caripii, cavalerie turceasc 10820-

carte = învtur 31.

castelani 963 ; deBelz 56 1-0 ; de Brzesc

140 18 ; de Halici 238 17,' 2394-5.

Cataio, nume dat Sciiei 97 5, 98 o,

999, 100 7.

catastif 2239, 1834,14, 266 le, 267 n.
Catlabuga 68 7-11.

Cauzileri, soldai turci 109 5.

Cavalerii Teutoni (Crijeci) 26 22-27

995.

Cazaci, nvlesc în Moldova cu Lo-

bod i Nalivaico 60 13-24, 270 10-13;

în solda lui Despot 175 3,10 i a lui

Ion Vod 222 13, 223i-234i3; spri-

jin diferii pretendeni: pe Wis-
niowiecki 191 9.32, 199 1-200 - pe Ion

Potcoav 286 13-244 11, pe fratele

acestuia Alexandru 245 1-2463, pe

nite domniori 246 7.16, 247 3 ; vors
alunge pe Petru chiopul 2524-15;

sunt btui la Perieslav 2557-2564

i la uora 257 4-258 2 ; prad
Daovul 241 1-6, 25613-2573; prad
satele dela hotarul polon 252 16-

2535; ard Tighinea 253io-254o;

ara Czceasc 22 le, 2694; v.

Petru Vod Cazacul.

Cazan, horda dela 100 ^jn.

Cazâlbai, Peri 236i7-i8.

Cazimir III, regele polon, 19 1-14.

j

Cazimir IV, sprijin pe Roman Vod
I

33 10-34 3 ; vrea s fac pace cu

Petru Vod 34 ,-10; ajut pe Ale-

xandruVod împotriva lui Bogdan
36 5-40 17 ; tefan cel Mare îi tri-

mite soh cu daruri 48 iq-h, 54 25-55,,

60 1-4 ; trimite soli s împace pe

tefan cu Radu 56 i-g ; d ajutor
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lui tefan contra Turcilor 57 3.^,

589-iu, 60 1-4, 67..2^.

clrai, oaste 205 13, 20413-14; lefegii

unguri 2629; clrai de ari-
grad 264 ^ ;

clrei 26 24-27 ^ ; c-
lrime 39 o.

cmra (chelar) 142 1.

cpitani 44 ^ ; cpitnie 17 25.

Gpriana, v. Chipriana.

Grb Petre, vornic 127 g-jg.

crturar 2809.

cri = scrieri 1 10 ;
= scrisori, po-

runci 23 237 4, 239 240 264

266 26814.

Câmpulung, ora 161 3.

Gârligtura, inutul 124 3, 2683.

Cârstea 122 jg.

ceau 1463, 208 2-

Gehi (Cei, ara Geasc) 48 14.

Gepla 238 3.

Geremu, rîu 15 39, 258 1-

Cernui 15 3^, 78 9 ;
prdat de Poloni

121 15, 139 12 ; staroste de 22 2i ;

vadul Prutului la 73is-i9, 79 g.

Gernigov (Cernihov) 95 ig.

Gervona v. Czerwien.

Cesar (Chesar), numele împrailor
romani 9813; chesariul nemesc
184 3.

Ceibi V. Czeszybiesy.

Cetatea Alb 15 3^, 313; întemeiat

de Genovezi 16 12 ;
moatele Sf.

loan cel Nou aduse de acolo 24 29

;

Alexandrei Vod fuge i moare
acolo 42 3 ; cucerit de tefan cel

Mare 453-463, 61,; recucerit de

Baezit 6614-67 23, 70 15,21, SOn, 106 33;

prdat i ars de Ion Vod 227 5.3.

Cetatea de Balt (Balta) 50 «, 160 ig,

<18l24>-

CetateaNou 16 13, 154 n; v. Roman.
Chaldei (Haldei), Peri 236

chelar v. cmra.
Chiefea v. Gaffa.

Chiev, Evdochia dela 45 ii mitropo-

politul 96 5 ; voevodul 237 5.

Ghigheciu, inutul 124 5.

Chilia 15 36, 31 19; fcut de Genovezi

16 13; dat de Petru Vod Ungu-
rilor 34 14; tefan cel Mare e rnit
acolo 44 16-18; cucerit de tefan
dela Turci 45 3-46 2, 61

^ ;
repara-

rea 643-4; recucerit de Baezit

66 14-67 23, 70 15, 21, 71 4, 80 11, 106 33.

China (Hinna) 979.

Chipriana, mnstire în inutul Chi-

inu, Basarabia 161 13.

Ghirhesarii, hord ttreasc 100 9.

Ciceul, druit de Matei Gorvin lui •

tefan 50 2, <181 24>; Rare scap
cu averea i famiha acolo 147 7-10

2-15» 12-18» 10' 15-20»

160 15, 163 3-10.

Gihov V. Gzchow.

Cilicia 102 9.

cimpoiai 261 13.

Ciolpan Trifan 146 4-3.

Ciprul (Ghiprul) 105 14, 107

Ciubr Vod 34 16-22-

Ciuhru, afluent al Prutului în Basa-

rabia 127 12-

Giurbeti, iazer 246 1.

clucer, atribuiile lui 23io-ii.

Gneajna 64

cneaz, al Mazoviei 34 ^ ;
Gheorghe

Despot 36 26-27 ; Constantin 237 5.

cnejiile polone 92i3-2o; cnejia Litvei 965.

coase 393.

Coci, comis 269 30.

cojocari ungureti, descleca Su-

ceava 15 20-22'

colaci, plocoanele date de orae dom-
nului la Crciun 23 n.

Colomeia, zlogit lui Alexandru cel

Bun 279; dat mtuii lui Roman
Vod 34 2 ; întâlnirea lui tefan
cel Mare cu Gazimir acolo 67

681; ars de Rare 137 5.

comnac 143 n-

comet 2364-5.

comis, atribuiile lui 235-3; comii
V. Coci, Mircea.

comornic (= postelnic, postelnicel)
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Gonepolskii v. Koniecpolski.

Constantin, cneaz 237 5.

Constantin, pretendent la domnie

246,,-,e, 247,-3.

Constantinopol v. arigrad.
Copiki 237 ^^-oo.

Cornea v. Alexandru Vod.
Corovia, rîu i comun în Bucovina,

inutul Cernui 127

Corpaci, hatman 124 7-„.

corturi domneti 23 ^g.

'Cosahianii, liord ttreasc 100 9.

Coste Andronic, boier 35 20» 36 1^.

Coste, paharnic 5817.

Costea, pârclab 130

Cotnari, viile domneti dela 2204-05.

Comani, târguor în Bucovina 72 20,

9> 15-

Cozma, boier 154i2, 156c-i6-

Cozma, preot 221i2-

Cozmin, codru, lupta dela 70 3-7813;

meniune 204 1
7.

Cozmin, sat în Bucovina 783.

Cracovia (Cracu) 96 „; voevozi de

19^3, 121 9 ; podcomor (pol. pod-

komorzy) de 81 4.5.

Crasinski v. Krasinski.

Crasna, pacea dela, comun azi dis-

prut, în partea de rsrit a ju-

deului Vaslui sau în cea de apus
a jud. Flciu, unde sânt plile
Crasna 394-5.

Crasne, boier 154 12, 1566-16.

Crciuna, cetate, azi ruine în jud.

Putna, cucerit de tefan cel Mare
59 23-24» 66 6-8 î

staroti de 5813;
pârclabi de 5934-05: 668-9.

Creta (Crit) 181 1,; Cretani 181 23-2,3.

Cretcovskii v. Kretkowski.

Creul V. loan Vod Potcoav.
Crijeci v. Cavalerii Teutoni.

Crimeia (Crm) 10 ^5, 97 0, 100 5.

Cublai, han 99 u.

Cuciuc V. Balibeg.

Cui, han 99

Cursul Apei, lupta dela 53 2, 545.

curte, boieri în serviciul curii dom-

neti, slujitori 32 11, 43 9, 109,.,

2099, 2139,2555,2639.

curteni 22 „ 237 3, 265 3.

cutremur 52 16-19, 125 ig-^.

Czarnokozince (Ciarnocojini) 139 j,.

Czchow (Cihov) 87 n.
Czerwien (Cervona) 139

Czeszybiesy (Cesibi), orel în Gali-

ia 1159.

D.

Dabecki 56 j.

dabile, dbilari, biruri 261 i6-is, 262 o,

16» 269 15.

Dacia, desclecat de Traian 1 .j.

538-39; cuprindea Moldova, Mun-
tenia i Ardealul 5 28-291 11021-22»

scrierea lui Bonfîni 1 25-20» l^ie-

dajde, haraciu 41 04, 42

Dalmaia 106 4, iq.

Damasc 106 1^.

Danzig (Dansca, pol. Gdansk, Gdan-

sko) 96 11-

dascl 26 4 ; v. Simion.

Daov, prdat de Cazaci 247 i-g, 256 13,

257 3 ;
câmpii Dasovului 92

David, mitropolit 119 ^-n.

Dawidowski 39 is-

drbani, slujitori 235, 114 19; odile

lor 267 3, 13. 2685.

dri, biruri 249 i^ ; haraciu 258 i^,

2599.

Drmneti, sat în Bucovina, inutul

Sucevei 28 6-n.

Dâmbovia, cetate în ara Româ-
neasc (Bucureti?) 53 16-55 9, 85 o.

Dârstor, Silistra 154 5 ;
paa dela 1652-

Dervici Petru, cpitan 201 19-202 2.

desclecat, desclecare, întemeiere,

a Moldovii întâia oar 5i, 7 7, ig,

10 13; a doua oar 1 2, 2 12, 12 n,

15 13, 15-16» 16 1, I817; a Maramure-
ului 11 13; a satului Boureni 6^;

a târgului Iai 60 25; a Hârlului

69 25; ^ unor sate dincolo de Nis-

tru 253 1.
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Despot, împratul grecesc 118 1^.

Despot Vod Ereticul, originea i
viaa Iui înainte de domnie 174 s-

175io, 1795-1851;.; bate pe Lpu-
neanu i obine tronul 175 n-177 ^3,

185 1,-190 1, ; domnia lui 178 9-179 ,

;

Laski i Wisniowiecki vor s-1
alunge din domnie 190^-193 3;

încearc s fac pace cu ei 193,-

194 22 ;
Toma hatmanul se revolt

împotriv-i 195i-198i„ 201 1,-2028;

omorîrea lui 202o-205,., 206,,.

diac 383.

Dirahia v. Antivari.

Direptate, localitate azi disprut,
lâng Suceava 43 ^-le.

direse, acte 183 1,, 184,.

doamne, neartate pe nume: a lui

Ilia Vod 31 1; a lui Alexandrei

Vod 369; a lui tefni Vod
132 ,-5 ; a lui Aron Vod 264 1,-15.

dobând, prad 48 553, 59 1„ 60 2,

173 10, 253 ,-5, 254 1, 255 1,; câtig

205,; oaste în dobând 232 --g.

Dobrogeni v. Ttari.

Dobrostâmp 122 19.

Dobrovul, mnstire în judeul Vas-
lui 161 18.

Docolina, sat în jud. Flciu 241 1-

243 „ 12.

doctor (doftor) 185,, n-

Dolheti, sat în jud. Suceava 58 25,

65 2-

Doljeti, sat în jud. Roman 42 1,, 88 g.

Dombeki v. Dabecki.

Don 100,.

Dorohoi, prdat de Poloni 121 15,

1243-,, 1255; vornicul de 22 15.

Drgfî Bartolomeu (Birtoc), voevod
al Ardealului 73 12, 75 19, 763.

Drago Vod 1 15, 16 5-17 8, 18,.

Dubu, logoft V. la Citate.
Dumbrav, vornic 22430, 35, 225 20-

Dunrea 159,3^,619, 635,1c, 141 1.^.

146 1„ i„ 151 3, 154,, 228 13, 228 1,.

E.

Efes, episcopul de 26 3.

Eftimie, episcop de Rdui 177 1,.

Egipt (Eghipet) 98 12, 22. 106i2-u-

Elena, doamna lui Rare, adpos-
tit în Ciceu 145 n, 148 is, 151 1,10,

163 8; scrie sârbete sultanului

1493; se reîntoarce în Moldova
157 11-20 ; conduce ara cu fiu-su

tefni 164 1,.

Elisafta, sora regelui polon Alexan-

dru 1158-1168, 117,, 119i,.i5, I2O9,

Elisei, personaj mitic 92 n-

Emaum 100

emendaii i conjecturi: 3^.20' ^i,

12,25, 5„ 7„ 11 10, 12 14 1, 30

„

35 1-10, 361.3, 40,0, 42 6, 45 1, 49 9,

162 15, 163 1„ 169 11, 223 15, 249^,2633-

Eniceri, recrutarea lor 108 10-19 ; ae-
zai la granie 109 15-19; aduc pe

Rare în scaun 154 1-3 ; vin contra

lui Ion Vod 229 .,.

Epir 105,,.

Epiroi 181 21-

episcopi moldoveni 191 15, 213 9,214,,,;

V. Anastasie, Eftimie, Macarie,

Marco, Tarasie, Teofan; episco-

pii; de Hui 69 37-39, de Rdui
21 21-2:,, de Roman 21 18-20; episcopi

poloni 71 5, 96,-,.; episcopii adunai
la Florena 258-

eretic v. Despot Vod; eriticie 248,.

Etolia 105 1,.

Ecani v. Icani.

Eco V. laco.

Eubeia (Evbeia) 106 6-

Eugeniu (Evghenie), pap 2533.

Europa 97 „ 100,, 101 12, 102 21.

evanghelii, protestani 174 15.

Evdochia dela Chiev 44i9-453 ; 48 19-20-

F.

Faraon, numele regilor egipteni 98 1,.

Fgra, ora 159 13.

Ferdinand, împratul 181 19.
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filosof, vâlhovnic 9 gr,.

Fison, numele Gangelui 97 1^,.

Flaccus, general roman 5 10-12: 13 1-

Flachia, nume greit al Moldovei

^ 9-13-

Florena (Florintina), Conciliul dela

25 1-26 1,.

oametea din timpul lui Lcust
151 1,-1;.

Fotida 104 1.

Frileni, sat azi disprut, pe Prut

197 le.

Frânei, Italieni, împrumuturi din

limba lor 7 13; cetile sunt lucru

frâncesc 8 n-

Frigia (Frighia) 102 15.

futuri, arme 230 1^.

Gr.

Gabriel de Morawice (Gavriil, din

Maravici) 81 1.

Galata, cartier în Constantinopol 201 7.

Gala ta, mnstire 246 4-6, 253 g-n.

Galatia (Galaia), provincie 104 15.

Galai 155 5, 1;.

galbeni 143 i^.

Galipoli (Calipoli) 103 3.

Gange (Canghes) 97 j^-

Gargowicki (Gargovekii), nobil po-

lon 81 5.

Gnetii, boieri 151 1^.

generali (ghenerali) 181 19.

Genova(Ghenua,Ghenuva)103^.,105ll;

Genovezii (Ghenuezii, lanovezii)

106 ei fac ceti în Moldova 16 „-i^-

Gheorghie Despot 8626- lO^ig-ie-

Gheorghie, mitropolit 6836-05.

Gheorghie, vldica (de Roman?), ars

de viu de Ion Vod 221

Gheorghie, vldica, pribegete sub

lancu Sasu 249 19.

Gheorghie, vornic 269 os-

Gherman, pârclab de Cetatea Alb
67 ,

Ghroit V. Hroiot.

Ginhis, han 999.

I

gloane 189 22.

j

gloate 87ii,"9i,i, 186 12, 187 1, 255 5,

I

264 16-36, 265 o, 20' 22 1 de pedestri 89

I

globnic 22 11-

I
Goi (Goti) 18 13.

Gouleta 107 3.

j

Greci, btui de Turci 108
;
in

pizm 95 ^ ; dau Turcilor a zecea
din copii 107io-i2; cuvinte dela

ei în limba român 7 ig-^ ; Despot

! era grec de origin 182 ...

\ Grigorie, mitropolit 172 k,, 177 i^.

Grotow, fraii 81 o.

I
Grozav (Grozea). vornic 184 1^.

Grumzeti, sat. azi disprut, pe Rut
în Basarabia 60 19.

H.

I

hacuni v. puci.

I

halca, lupt cu sulia 215 1^, 2166-

Haldei v. Chaldei.

Halep V. Alep.

Halici, în stpânirea lui Ilia Vod
81 13; ars de Rare 187 6; caste-

lanul de 238 meniune 67 11, 83^.

har, a se hrui 45io-i2- 219 242i9.

hatmani, v.Andrei, Balica. Barbovski,

! Corpaciu, Mihu, Petre, Slvit,

I

endrea, Toma, Vartic ; hatmani

1

czceti v. Cazaci ; hatmani po-

I

Ioni V. Poloni ; romani v. Flaccus;

I

atribuiile hatmanului 22 ig.

j

hânsari 255 1 o.

I

Hâra, cmra (chelar) 142 1.

Hârlu, ora, cetate; întemeierea lui

69 23-26; oastea i boierii lui tefan
cel Mare se adun acolo 82^-5,

12721 ; Arbure portarul tiat acolo

128 16 ; biserica domneasc 6904-25-

162 4; viile domneti 22 24-23; men-

iune 138 3, 171 1;.

Hel'espont 102 ig, 103,.

I

Henric, regele Poloniei 22814-13.

Heraclida v. lacov.

I
Heraclu Vasilic v. Despot Vod.
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Herbor 81 o.

Herbort, staroste de Liov 251 ^
Hiani, hord ttreasc 100 g.

hierul rii, pecetea 6,;.

Hinna v. China.

hochim, pl. -uri, ordin, porunc îm-

prteasc 149 150 8, 159^,
j

173,. 207,, 242,.
\

homelnic v. humiennik.
|

hotar cu îneles de moie 12 ^g, 120 21-
|

hotarul între Moldova i Muntenia
j

V. Milcov. i

Hotin, cetatea 16 9.,, 31^0, 36 132 ^-a-
^

<141,,>, 158 ,, 211 218,,
I

219 5 ; trectoare Ia Nistru 37

220,..; pârclabi 22 ,6-„,38i„228ie.
j

Hotnica (Hotnia), sat în Polonia 122 g- ;

hotnog, locotenent, cpitan 44

^

Hristofor, papa 25 g.^,. i

Hroiot 68 i-69

j

humiennik, gumiennik (homelnic).
j

jitnicer 122

!

Huniad v. loan.

Huru, vornic 155 ^g.

Hui, oraul J 26 2, 164 13, 176 177io,i6>

179 189 episcopia 6936-39.
j

huni V. puci.

I.

I

lacov Heraclida. domnul Epirului

181

lagielnica (laghelnia^ 139 ^g.

laih. rîu 100 13.

lamoglani v. Agemoglani.
lanciola (?) 30 2,.

lancu Vod Sasul 247i2-251i3; men-
iune 251 252,, 259

lane clugrul, vistier 26999.

lanovezi v. Genovezi.

Jarosîaw 122

Iai, întemeierea oraului 60 o,; scau- \

nul rii 179 i^-i,, 207 i5-208"i. 218 6-7, !

241,,.,,, 244,,-,e, 245.,, 9-10 269,;

curtea domneasc 208 i;-209i,
245,2; biserici 60 26-27, 6812-u, 6933.33; \

mnstiri 270 9 „ ; judectorul ora-

ului 23 2,; Cazacii îl ard 270 ,2-13".

meniune 1,9, 124 o, 176,5, 177 ,9,,,,

178
e, 206,,, 219,;, 242,,, 243,3,

264,,, 265,, ,0, ,2, 267 2.

laco, Eco, 15 2-18-

Jazîowiecki, cpitan polon 220

250,,.

Iconium (Iconia) 178 ^j.

Ilia Vod, fiul lui Alexandru cel

Bun, domnia 27 ,,-32 33 „; fiii

si 32,-10, 35,, 36,'„ 87 0.

Ilia Vod Rare, scap cu prinii
si la Ciceu 145 ,0, <151 ,, io>,<163 s>;

se reîntoarce în Moldova 157

se duce la Constantinopol 162 ,3.,,;

domnia lui 163 15-I65 167 „ 172 ,5.

Iliri 104,.

Imbrea aga 154,, 156..

India 97 9.

loan, nepotul lui tefan cel Mare

69u-i5-

loan-Albert (Albert, Olbriht), regele

Poloniei, expediia contra lui te-
fan 703-82,0, 204,3.19; a doua ex-

pediie 84,-20; se împac cu tefan
85 5-86 „ ; omoar pe pretendentul

Petru 86 „-88 ; moartea lui 88 ,3-20.

loan Huniad 32 o^, 33,.

loan Paleologul, împrat 257-,-.

loan, pârclab de Cetatea Alb 67

loan-Sigismund Zpolya (numit de

cronic greit tefan) 173,-,;,

18l2,-.,7.

loan Vod Armeanul, dobândete tro-

nul 2161,-2185; rzboiul cu Bog-

dan 218,1-220,3; domnia lui 221

244i,-is; mazâha 222 , -223 1,;

pregtirile de rzboiu 223 10-224 ,

;

luptele cu Muntenii i Turcii 224

233,,; moartea lui 233 ,.,-234

235 Q ;
Creu se fcea frate cu el

236,1-1.,.

loan Vod Lungul 248s-249^.

loan Zpolya (lan), craiul ungu-

resc, cere ajutor lui Rare 134,-

135 22 ;
mijlocete pacea între Ra-
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re i Poloni 138 i,-139,, 142 ..^o;

cuprinde Ciceul J483-11; sultanul

îi poruncete s libereze pe Rare
149 1-150 11 ; fiul su ocup tronul

173 6-1,.

loasaf, mitropolit 2534.

Ioc, al doilea han ttresc 98

lonaco Zbiera 218 9.

lonacu V. Bogdan Vod.
lonti, sat pe iret în jud. Tecuci

58 n-

losif, egumenul Putnei 51 3.^.

Irimia. pârclab de Hotin 228 u-2296.

Irimia vornic, viitorul domn Irimia

Moghil 249 259

Isac paa 58 j.

Isac, vistier 72 5, 73 y
Isaia, pârclab de Cetatea Alb 45 j,,.

Isaia, vornic 51 i^.

ispravnic 22 g, 2n 23 5, u? n»

Italia 25

Icani (Ecani). mnstire 15 o-

luga Vod 19 1,-20 ,, 24,,.

iuru 232 29-

Ivan, moul lui Leh 92

Ivan, pârclab de Crciuna 59 25,

669.

Ivan Vod, pretendent 257 0-258 o.

Ivan Vod Potcoav, intr în Mol-

dova cu Cazaci 236 6-240 ; bate

pe Petru chiopul 241 ^-243 , ; p-
rsete tronul, moartea lui 243 s-

244„.i,.
Ivaco, logoft 130 6-7.

Ivaco, pârclab de Chilia 67

izvod, a izvodi 1„ 2„ A ^-^s. b

9

11 10, 20 113 28, 180

Izvorul apei v. Cursul apei.

însemnarea pretendenilor la nas 171

10» 14'

Jidovi 94 19, 22, 101 15.

Jijia, rîu 169 171 2, 175 ic-

jitnicer (jicnicer), atribuiile lui 23i,.i5.

i

joimiri 83 s, 189

j

Joldea Vod 169 3-10, 170 1^-171 1^, 172 1,.

f Jora, polcovnic 6023-24-

i

^'

Koniecpolski Przedbor (Conepolskii)

^"^
S» 13'

' Krasinski 208

I

Kretkowski, castelan de Brzesc 140

17-18*

L.

Lancut (Lanut), ora 83 6, ?•

Laski Albert, voevod de Sieradz,

ajut pe Despot s dobândeasc
tronul 1759, 179,-4, 180 3-,, 184 10-

189 15 ; vrea s-1 scoat din dom-
i nie 190 14-193 22 i împac cu

el 194 1-22, 202 12-13; ameninat de

Toma se întoarce în Polonia

203 8-205 6-

Laslu V. Vladislav.

Latini 79.

Laco Vod 17 g-n.

j

Lazr Dispot 103 1,.

1 lcuste I5I14-1-.

;

Lncii v. Leczyca.

I

Lpuna, inutul 124 -.

Lpunenii ridic domn pe Lungul

248 3-249 s.

Leczyca (Lncii), ora la vest de

Varovia 30 1,.

lefecii, în oastea lui Radu cel Fru-

mos 55 12-13; a lui Despot 195 g-i^,

19711-15; a lui Lpuneanu 2O816-17;

a lui Ion Vod 232 ^.g; a lui Aron
Tiranul 262 s-h, 263 9-10 ; Polonii au

muli 94 16-17 ; lefile li se pltesc

de vistier 22 27-28-

lege cu îneles de judecat, obiceiu,

lege 93 2-4, H-^i-a, 120 7, 131 3, 140 1,;

cu îneles de rehgie 166 191 1„

221 15; legea cretineasc 166 1,,

249 13; legea greceasc 96 e,
112 5;

legea jidoveasc 112,; le^?ea Iu-
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teran 248.^; legea papei 115

legea turceasc 165, o-

Leh, fiul lui Elisei 92

Lemberg v. Liov.

Leneti, sat în Bucovina, inutul Cer-

nui 79 3.

Lei V. Poloni.

Licaonia 102,5.

limbi cu îneles de neamuri, popoare

13.4, 14-, 96, si limba latineasc

7 11, ISOio-u; leeasc 180,^; mol-

doveneasc 7 , ;
nemeasc 111 3,

21 ; româneasc 180 3; sloveneasc

5 o ; ungureasc 15

Liov, Lemberg, 34 3, 70 ,9, 75 79 ,g,

82 .5, 83 5, 141 1, ;
leahta dela 34 ,

;

solii lui tefan închii acolo 73,-0;

asediat de Bogdan 119,3,120,0-14;

Toma si lancu Sasu omorîi acolo

207 9.',2, 208 6-,o, 250,6-251 ol voevo-

dul de 19 1^; starostele 251

Lipini 50 g.

Lipov, sat în jud. Vaslui 37 ,y.

Lituani (Litvini) 7933.

Lituania (Litva, Litfa) 679, 92^^,

are 3 episcopi 96^-5 i 5 voevozi

96 7 ;
prdat de Ttari 123 ii-,,.

Livoni 90

Lobod, hatman czcesc 60,3-24,

270,2.

logoft, atribuiile lui 226-9; logofei

v. Bârldeanul, Dubu, Ivaco,

Onciul, Oprea, Stan, Stroici, Tu-
tul, Trotuan, Ureche.

logoft al doilea, atribuiile lui 23 og.

logoft al treilea, atribuiile lui 23 ,9.

Loloni 283.

Lublin, Liublin 935.

Lungul v. Ion Vod.
Lusitania 92,6-

luterani, luteri 111 25, 248 ...

M.

Macarie, episcop de Roman 174,-4,

212,-,.

Macedonia, Machidonia 103 o,, 105 6-

Madenanici 105 7.

I

Magop V. Mangup.
! Mahomet profetul (Mahmet), legea

I

lui 70,0, 164,9, 2018.

,

Mahomet I (Mahmet) 105 3.9.

Mahomet II (Mahmet, Mehmet, Meh-
i

met beg) 56 ,0, 61,, 4, 105 2,-106,.

j

Mahomet III (Mahmet) 107

Mahomet (Mahmet), pa al Silistrei,

fostul domn Ilia Rare 165 o.

Mahomet (Mahmet), pretendent la

tronul rii Româneti 128

Mailat tefan, voevodul Ardealului

148,0, 159,-160 4.

Malcoci 68 6-u, 82, ,-,8.

Mangul 97

Mangup, principat în Crimeia 97 ,

;

I

V. Mria din Mangup,
Maramure, desclectorii Moldovei

pornesc de acolo 6,-7,9-2,, l^s-io»

15 ,,-16 o ; colonizat cu Romani
11 13-12 10, 112 ,2-14 ; obiceiul de a-i

arde prul 9.o-,.i; este sub asculta-

rea Ardealului 111 ,2.

Maravici v. Morawice.

Marco, episcop de Efes 26 3.

Marea Alb 96,0.

I Marea Caspic (MareaCaspium) 97 ,,.

98 „-,e, 100,3.

Marea de Ghia 97,2-13.

I

Marea <Neagr> 13 12.

î Maria-Despina, doamna lui Radu cel

Frumos 54 13, i^, 55 2, 85 1-4.

Mria din Mangup, doamna lui te-

fan cel Mare 52 21-22» 64 1-2.

Mria v. Voichia.

Matei Corvin, învins la Baia 46 ^-49 4.

87 14-13 ; se împac cu tefan 49 ,0-

50 2, 181 25 ; îi d ajutor împotriva

Turcilor 57 5; moartea lui 69 9-,3.

Mavrocordat v. Nicolae Vod.
Mazovia, ara, cnejia 92 15, ^ ; cneazul

34 Ion Vod ar fi fost originar

de acolo 217 5-,, 236 10.

Mazuri 79 io-

Maxim, pârclab de Chilia 67,-2.

Maximian, clugr 118 12-13.
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Mjariul, porecla lui Rare 133.,.
j

mnstiri, zidite de tefan 91 13 ; mi-
j

luite de Petru chiopul 2589; v. !

Aron Vod, Barnovschi, Bistria, !

Chipriana, Sf. Dimitrie, Icanii,
\

Galata, Sf. Onufrie, Ostrovul, Pân- i

graii, Pobrata, Putna, Râsca,
\

Slatina, Sucevia, Trestiana.
j

mârzaci 127 ^g.
|

medelnicer, atribuiile lui 23 8-9.
|

Meiigli Ghirei (Mendli Ghirei), han '

ttresc 123i,-124io- ,

Metona 106 9. |

Miculai. voevodul Rusiei 81 1-
|

Mielecki (Mielekii). hatman 219 ^ 15.

Mihai Vod Racovi 130 24-26-

Mihai Vod Viteazul 270 3.

Mihal, fiul lui Sigismund Korybut,

prinul Lituaniei 34 g-^..

Mihlceni, sat azi disprut, pe Nistru

72

Mihnea Vod cel Ru 119 6-9.

Mihnea Vod, moul lui Petru chio-
!

pul 222
'

'

Mihnea Vod Turcitul 2363, 255
i-g,

256 9.

Mihul. hatman, omoar pe Lcust
152 1-11 : ridic domn pe Gornea

152i,-153i„ 154 10-11 i 6 omorît de

Rare 156 6-157,.

mil, msur de lungime 157 v.

poprite.

Milcov, rîul 543, 118 10; lupta dela

205 7-20' 206 10; hotarul intre Mol-
;

dova i ara Româneasc 59 17-20, 1

11819-20.
1

xMilo Vod 256 s.
|

Mircea, comis 52 1-.
|

]\Iircea Vod cel Btrân 20 1, 20-21-
I

Mircea Vod Ciobanul, are lupte cu

Toma 205 6-2O63, 10 ; e tatl lui
'

Petru Vod 205 05 ; fiica lui se c-
storete cu Vlad Vod 2569. I

Mircea Vod, tatl lui Petru chiopul

222,,,, 2353.

Misia 102 15, 103 9, 104 1. !

Mitilene (Mitei ina) 100 -.
|

Mitropoha de Roman 102 ,.

Mitropolia de Suceava, întemeierea

21 9-17, 24 18, 20-27 î îmbuntiri
1622-3 ;

moatele Sf. loan aduse

acolo 21 7-8, 24 1,30; clopotul cel

mare I2O17-18.

mitropolii 2li,. 25 „ 595, 60 29, 132 1,;

de Kiev 965; v. Anastasie, Da-

vid, Gheorghie, Grigorie, Teoctist,

Teofan.

moatele Sf. loan cel Nou 21 i-,-24i, 30.

Moisei v. ^lusa.

Molda, ceaua lui Drago 67-9, gg.

Moldova, rîul 69-10, 24-35^ ISg.io-

Moldova, ara, desclecatul dintâi

12^21-25. 5 1-6 ui al doilea 12ii-16 2;

originea numelui 610-11,35.36; ca-

racterizarea istoriei 25-13 ; locuita

de Ttari 9 3-4, lO^.g ;
începutul

domnilor 16 3, 17 2-6; steagul 43 15;

scaunul 150 5; cetile 2113.^; su-

pus de Turci 107 1^, 140 14-15; pr-
dat de Poioni 1169,15, 12I1, 1397,11,

de Munteni 118 21, de Ttri 123 15,

1242,18, de Turci 145 is, 228 ni ho-

tare 13 22-23. 59 19, 24-25, foamcte

151 13; meniune 2 10, 3 36, ^21, 15 h,

24i7, 2531, 349, 37ii, 47 1, 55i6, 51 6,

67ic, 70ii,i2, 71 18- 77 8, 83i3, 861,9,11,

87 2o,110i9, 1117,13, liSi, 151 8, 153i2,

10, 19, 1548, I58i„165ii, 169i„ 180,,

181 ,, 1847,21, 185 13, 14, 187 16, 191 12,

205 10, 209 12, 210 2, 217 15, 237 ,,13, 19,

2.38i„ 2499. 252,, 2545, 2585, 261 11.

Moldoveni, originea lor 1 20-21» 9rl2io>

112i2-u; fifea 4230-33; cer ajutor

regelui polon 37 supui de Turci

62 10; au lupte cu Polonii 87 21,

I37i3. 1385,7,13,15,17,13919, 1402,8,14'

bat pe Scui 135 5; prad Polo-

nia 138 10- 1397, 12-is, 20; oaste

26,^-25, 37 10, 38 14, 39ii, le, 529-10,

62 3, 7-8, 70 18, 84 13, 1393, 189 5,

196io, 11, 16-17) 219s, 10, 11, 195 220 2, 6'

228,, 229 10, 23011-18, 231 3-17, 2373,

2429, 10, 17, 255,,, 257 15: emigreaz
pesteNistru 2532; meniune 58 9,5920.
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Moldovia, mnstire 20 9, 24-,-. !

Molgomozorii.hord ttreasc 100,,,.
'

MoJode, clugr 221 ^2-13.

Mongu, han ttresc 99 „.

Moravia 92
^ 7, 9819.

Morawice, Gabriel de Tlienczyn s.
I

Teczynski, de — 81 1, !

Mosc în loc de Rusia 95 jg, 9G13, 97 ,0, :

124|i5, 131,-,, 22O10; împratul de

69 14-15 ; Moscali 9637.

moan, mostan, molean 213 10, g^.

Mooc, vornic, prinde pe Joldea 171 gi

trdeaz pe Despot 1963, ig; pri-
|

begete în Polonia 207 10; moartea
lui 208,.

Movila Ciatii 118

Movila endrii 5804.

Movile 41 16-
I

Moviletii, boieri 249i^.i9.
j

Munteni, sat azi disprut, pe Prut
j

255 4.
I

Munteni, locuitorii rii Munteneti,
j

originea Si^-isl domni moldoveni

le cer ajutor 27 20, 28 1, 30 1, 42 13-14,

247,; au lupte cu Moldovenii 13 19,

59i2, 61 2, 63 11, 17, 664, 6619, 140

141 6, 224 1,3 ;
merg contra lui Mailat

1598, 12 î boieri moldoveni pribegi

la ei 250 5.

Murgul, vornic 230 1.

Musa (Moisei), fiul lui Baezit 1, 105 3-5.

Mustafa, fiul lui Baezit I, 105 3-4, 12.

Muat, tatl lui Petru Vod 17 13.

mutafaricali, clrei turci 109 j.

N.

Nalivaico, hatman czcesc 60 14-24. !

namesnic, lociitor 110 iq.

Naupactum 106 9.

Nscut în loc de Crciun 10 3, 23ii.
j

Nvrapi 55 19.
|

Neam, cetate zidit de Genovezi
;

16 13 ; ocupat de Poloni 36 12 ; i

lupta dela 212 15 ; mnstirea 24i9.
j

Negril, paharnic 51 1,.
|

nemii 93 1, II47; v. a nemii.
\

Nemi, au lupte cu Matei Cor vin

69ii; cu Turcii 107 1-2, 1133-10,33.36;

2133; stpânesc o parte din Un-
garia 11238, 113 11-17, 31-36; Polonii

iau dela ei Prusia 95 17; Despot

slujise împratului lor I7815-16, is,

1848; lefegii nemi în oastea lui

175 10, 189 13, 1959-19810, 203 17, 2042;

erau proi 81 7 ; Cavalerii teutoni

273; V. ara Nemeasc.
nevoe cu îneles de dajdie, tribut

2597.

Niceia (Neia), ora 102

Nichita, fiul lui Arbure portarul

129 12-13-

Nicodim Sf. 36 26-

Nicolae Vod Mavrocordat lig.

Nicopole 1048-

Niemirow (Nemirov) 239 14, 243 1^.

Nieworski (Nevoerski) 39 ig.

Nipru 96 13, 100 4.

Nistru, hotarul Moldovei 13 n, 1510,35,33,

61 12, 72 17, 186 2, 185 18, 191 10, 22,

193 1, 1949, 26815, 1,; Moldovenii

s'au întins i dincolo 253 1-2; tre-

cerea, lupte la vad 37i4, 508, 60 21-22,

67 11, 72 19, 736, 83 17, 120 4, 121 10,

122i4, 1246, 127 1, 15-16, 137i3, 141 12,

188 8, 220 4, 246 10, 2^1,; men-
iune 5 8, 8 16, 10 15, 2354.

Nohai V. Ttari.

O.

oaste, clrasc 232 5 ;
pre scri-

soare 736; strânsur 2823; toc-

mit 40 12, 47 15, 57 18, 19 ; de ar
45 6, 224 12, 242i4; vecineasc 52 6;

oaste cu îneles de expediie 23 ig;

a se gti de oaste 228 13, a face

vitejii la oti 20 13; a supune oastea

38 12, 22815.

Obertin 137 17.

obroc, msur «23 12, u-

Ocean (Ochian) 9815.

ocine 9^ 12 1,9, 20 13, 21 15, 22 6, 2306,

94 19, 130 6, 150 7, 182 1,185 10, I9O20.
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ocoalele târgurilor 20

ocop, pl. -uri 79 25-26-

odoare, giuvaeruri 94 1^.

Odobeti 59

Odriiu v. Adrianopol.

Odrowaz (Odrivoz) Petru, cpitan
al Rusiei 37 399.

Ohrida, patriarhia 20 arhiepisco-

pul 20,,, 24 25-

Oituz, trectoare 159 n-

olcar, olcari 60 ,5, 150 188 15, 1995,

206 12 ; sol de olac 149 ; a veni

de olac 267 1.

olatul Pocuiei 89 „.

Olbriht 71 15,17, 72 2, v. loan Albert.

Olofani, 108 1,.

Onciul, logoft 35 11,20, 36 1^.

Oprea, arma 266 8-268 19 ;
logoft 269 27.

orae, întemeiate deluga 20 trimit

domnului colaci la Crciun 23 n-

Orbie, sat în jud. Neam 433, 88,5.

orde ttreti 100 o-n-

Orhan, sultan 10211-24.

Orheiu, inutul 123 5 ; Orheienii ridic

pretendeni 2635.

os de domn 133 5, ^^^lo-u î
smân

de domn 132 ig.

Osca, rîu 97 k,.

Osmani, 101 19.

Ostrov, mnstire 23621-22-

ostai 59 14; oteni 782, 125

Otoman, sultan 101 20-IO2 1^.

Otomani 101 19.

P.

paharnic mare, atribuiile lui 22 24-26'

24 11 ; paharnic al doilea 24 n-ig

;

al treilea 24 13-14 ;
paharnici v.

Coste, Negril, Simion.

Pahomie, numele de clugr al lui

Lpuneanu 214 7,24-25-

paici 109 10-

Paisie, egumenul Putnei 89 1-3.

Paleolog, împrat 257,13, ^^^it-

Pamfiha 102

Panonia 1115,01.

Paos, vornic 263 3, 13.

papa, V. Hristofor. lege ; papistasi

112 14.

pai 57 02, 108 1,, 109 ig, 233,5, 234,;
de Sihstra 165 2-

patriarhi, ai rsritului 21 13. 24 21;

de Ohrida 20 10.

pii, paalâcuri 110 5.

Ptraco, boier 154,2, 155 n-

Ptraco, Ptrcan, logoft (?)

263 2i-22»31-

pâlc, pl. -uri, de oaste 133 17, 198 19.

199 1,2, 2259, 2367,3; V. polc.

Pângrai, mnstire 172 7-16.

pârclabi, v. Costea ; de Cetatea

Alb : Buhtea, Gherman, loan,

Isaia ; de Chilia : Ivaco, Maxim

;

de Ciceu: Simion; de Crciuna

:

Ivan i Vâlcea ; de Soroca: Pârvu;
fr artarea cetii v. Costea,

Irimia, Petre Vartic ; fr ar-
tarea numelui: de Cotnari 2234,

de Hotin 22i6-i7, 38,4, de Iai 22 19,

de Suceava 22 ig ; de Teleajen 56 n-

Pârvu, pârclab de Soroca 255 7.2564.

pecetea Moldovei 67, 16 33-41, 243-5.

pedestrai, pedestri I893, I9619, 205i3;

Cazaci 239 1^ ;
Nemi 2042 î

Unguri

2029; gloate de pedestri 397; c-
pitan de pedestri 201 19 ;

pedestrime

39 0, 57 21, 61 13, 114 13, 195 15, 203

229 2, 232 3.7 ; pedestru 212 17 ; a se

pedestri 27 2, 62 4, 232 g.

Perecop, Ttarii dela 100 5, 124 n, I2619.

Periaslav (Perieslav) lupta dela 255,3.

Peri (Peri) 813.

peche 2335.

Petre stolnic, numele ca boier al lui

Lpuneanu 170 7.

Petre Vartic, pârclab de Suceava

(hatman) 157 g-n,.

Petrica, ufar 122 13.

Petru Vod Muat 17 12-13.

Petru Vod, fiul lui tefan Vod
18 21-19 22-

Petru Voda, fiul lui Alexandru cel

Bun 32 14-34 22-
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Petru Vod Aron 41^-43 5.

Petru Vod, pretendent 47 .,, SG 15-88 1,.

Petru Vod, fiul lui tefan cel Mare

Petru Vod, fiul lui Bogdan cel Orb

131n-io-

Petru Vod Rare.alegerea la domnie

132 11-133 ;
luptele cu Ungurii

133 13-136 10, 159 1-162 1,; cu Polonii

136 11-140 8 ; cu Turcii 140 9-142 15

;

fuge la Ciceu 142i^-145i9, 146 20-

151 6 ; a doua domnie 153 7-162i^;

moartea 162 15-I63 1^ ;
copiii si

1631,5-18, 166 1, 167 3, 171 15.

Petru Vod, fiul lui Lpuneanu 172^.

Petru Vod chiopul, numirea în

domnie 222 1-10 ;
luptele cu IonVod

224 5-230 5 ; instalarea în scaun

2355-12; lupte cu diferii preten-

deni i cu Cazacii 236y-246i6;

252^ 254 2, 255 ,-256 4, 257,-258 2 1

mazilia 247 ,-15 ; domnia a doua

250 6-7111. 251 1,-252 3; zidete Ga-

lata 253 6-11; secet 254 3-1,; pr-
sete tronul 258 3-260 16 ; era frate

cu Alexandru Vod 236 21 ; leto-

piseul moldovenesc mergea pân
la domnia lui 221, ^lo-

Petru Vod Cazacul 269i-io.

Petru Vod, fiul lui Mircea Ciobanul,

domnul Trii Româneti 173 1^,

20535.

Piatra, târg 142 21.

Pilecki (Pilekii) 140

Piotrkow (Petricov) 93 5, 191 5.

Pipereti s. Chipereti, sat în jud.

Iai 29,.

Pisaczeski(Pisacenskii) 193 1,-22, 2006-

201 11.

plean, prad, dobând 50 63 -,8-16,

124 22, 146 1„ 227 8, 2475.

Poarta 153 8.

Pobrata, mnstire, zidirea 134 1-2,

161 16-17 ; Rare i Vartic hatma-
nul îngropai acolo 163 1, 164 1, ; un
uric al ei dela Roman Vod 17 33.36.

pocloane 23 3^.

Pocuia, zlogirea ei 27 9 ; retroce-

darea 27 1-; lupte pentru ea 89 ^-i^,

9O3, 115i,-1168, 1208, 136ii-I38i,,

163 11 ;
meniune 72 13, 250 io-

Podagra sau Podriga (Podraga), sat

în jud. Dorohoi 28 ig.

podani, erbi 85 i,.

podcomori (= subcamerarius) v. Zbi-

gniew.

Podhajce iPodhaeul) 83 10, 260 6.

Podolia, prdat de Ttari 31 5 ; de

Moldoveni 10,,, 83 „ 120 5, 139 15 ;

leahta din Podolia, Podoleni 34 1,

37 13, 38 i„ 39 12, 565.

podscarb, vistier al doilea (pol. pod-

skarbi) 251 3.

Podul înalt 56 1,-60,.

poiata domneasc din Suceava 21 15.

polc de oaste 37 12, 133 33, 198 35, 22528;

V. pâlc.

polcovnic, V. Jora.

Polonia, Poloni (Lei), originea lor

1 22-23 1 descrierea rii i a locui-

torilor 92 3-96 1, ; întinderea criei

110 1,-15; prdat de Moldoveni

13 1,-16, 83 1-19, de Malcoci 82ii-i8,

de Ttari 34 13, 981,,; Armenii
emigreaz acolo 166 i^-n ; boieri

pribegi 167^-10, 169i3-171 n, 2079-12,

208 1-10, 260 5-6, 2683-10 ; coloniti po-

loni în Moldova 15 1,-17, 83ii.i5

i moldoveni în Polonia 253 1-2

;

ajut pe domni 28 1,-13, 170io-171 n,

174 13-1753, 1799,1848-19, 1859-189^,

203 10-18, 217 18-220 13; lefegii 195 9

;

Moldovenii le dau ajutor 2622-27 g;

le întorc Pocuia 27i6-i8; sfetnici

i prieteni cu Bogdan Lpuneanu
216 5-6, 217 8-1, ; scriitori 1 20,22 ; liat-

mani 39 8-9 ; Coroana 170 3, 188 18;

împrumuturi în limba român din

cea polon 7 1,-15; meniune 59,

1^6n0'39» 2122» 22 16, 29 13, 97 n,
111 6,12, 211 13, 217 6, 260 1 ; Polsca
Zemlia 92 , ; v. regii poloni.

Pomerania (Pomeria, Pomoria) 92i,.
pomoran, locuitor lâng mare 175



288

Poniatowski 218

Pontul, provincie 102 9.

poprite, mil de loc 82

Porawa Nicolae 39

portar de Suceava 152 36, 153^; v.

Alexandru Vod Cornea.

porunic 188 3, 194 10, 13, 204 v. Pi-

sacz^ski.

postelnic mare, atribuiile lui 2219.20;

al doilea 23 27-28 '> al treilea 24 g..

;

postelnici v. Brut, arpe, Veve-
ri, Zota.

Potcoav V. Ion Vod.
potronic, moned, V20 dinlr'un gal-

ben 2023.

povar de bani 114i9.

povodnic, pohodnic 235-6, '^^ r
pravil 126 9.

pribegi, msuri cu privire la ei 88./,

moldoveni 1679,13,30, 170 6, 249 9,

251 1, 267 268 ^g, 269 „ 270 , ; mun-
teni 12810.

Pruhniki 81 5.

Prusia 92 ig, 95 1-; Prusi, Prui 26,3,

34 8, 87 10, 8815, 96 „ 99,.

Prut, vaduri 73 ig-ig, 78 1^, 79 g, 197

;

lupte Ia 127 6-12, 130 9-13, 219,-i„
248 15-249,, 252 10; meniune 817,

1539, 37 1„ 123 6, 207 ,, 2353, 255,.

Przemysl (Premilea) ora, ars de

Bogdan 83 6; leahta dela 33 j^;

vldica de 16 19.

Przeworsk (Prevorsca) 83 7.

Ptolomeiu 98 13.

puci, cu îneles de tunuri 44 1,, 52 8,

61 1„ 67 22*, 74 1„ 78 „ 135 1, 9, 137 20,

188 19, 189 2-5, 201 17, 219,, 229 0,

230i8, 231 3-16, 238 7, 2416.9; puci
hunie 230 8-9, hacunie 230 29.

pucari 231 ^q.

Putna, cetate 58 13.

Putna, mânsLire, zidirea 463.5, 50 le"

51 5 ; domni îngropai acolo 85 3-,,

91 1-2, 123 11-12, 126 6-;,' 132 1-2; egu-

meni 68,-5, 15-16 ; ^- ^0^1^, Paisie.

Putna, rîu 59 19 ;
inut 59 66 1 17 12,

118 22, 119 2.

Radu Vod cel Frumos, luptele cu
tefan 51 6-15, 52 1-15, 53 1-55 ig ; vine

cu Turcii împotriva lui 58 11-5905,

^5 19-20; V. Maria-Despina, Voi-

chia.

Radu Vod cel Mare, d ajutor lui

tefan 73 13 ; are lupte cu Bogdan
117 7-119 9-

Radu Vod cel Viteaz, se urc pe

tron 128 12; e atacat de tefni
131 8-16-

Radu Vod Paisie 159 8, n.

! Raduznea 83

Rare v. Petru Vod.
Rare, soul Rreoaei 133 2-,-

Rascia (Rasia) 106,.

Rdui, episcopia, întemeierea 21 22^

i 24i8; episcopi v. Eftimie.

Rtezai, sat (?) 118 8-

Ruseni, sat în jud. Botoani 41 9.

Rut, rîu în Basarabia 60 19, 263 1, ig.

Rzboeni, sat în jud. Neam, 62 3.

Râm, Râmleni v. Roma, Romani.

Râmnic, ora i rîu 58 .3, 59 10, 64 10-19,

118 8-10-

Râca, mnstire 161 174 2-,.

Reni 153c.

Rodna 10 5.

I Rodos, insul 106 1,; 216 1„ 217 15.

I

Rohatin 120 15, 17.

Roman, boier pribeag 117 119 2-

I

Roman, cetate 16 13, 66 lo-n, v. Cetatea

!
Nou; oraul 17 3,-36 , 35 8, 473,5,

73 8, 20, 74 11, 130 s, 154 30. 156 1, 13;

episcopia 21 13-20; mitropolia 162 2;

V. episcopi.

Roman Vod I 17 1,-15.

Roman Vod II 32 s-34 5.

Români, ocup Moldova 14 8-9, 15 is;

1

locuesc In Ardeal i Ungaria 111

I
1--23, 112 12-1,, V. Munteni; limba

I
româneasc 10 „; grania româ-

I

neasc 185 ig, 188,; ara Româ-

j

neasc 59 15.02, 61 21 ; v. ara Mun-
I teneasc.
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Rocani, sat 232 „. |

Roxanda, fiica lui Rare 145 1 157 15 ;
|

logodit cu Joldea 169 171 5.5;
\

soie lui Lpuneanu 171 15-172 .2,
j

<176i5>, 208 13; protejeaz pe Des- '

pot 185 1-^; îi otrvete soul 214
;

10-1^; fiii ei 172 j.g; tutoarea lui
|

Bogdan, moartea 215 o-,-
\

ruble de argint 279. !

Rumelia (Rumele) 8 ^3, 103 ^o- !

Rusia 92 ^g, 9819; Rui (Rusi), co-
;

Ionizai în Moldova 14 8-9. 15 ^-ig,
'

83 12-15; leahta ruseasc 33 j; ; oas- '

tea (ara, voevozia) ruseasc 36 ;

37 10, 67 9 ; meniune 83 5, 96 o,
120 5 ;

'

V. Mosc, Moscali.

Samos, insul 174 12.

San, rîu 9613.

Sandomierz, voevodul de 19 13.

sangeagi 5722, 228 12 ; sangeacuri 228 31.
|

saraiu 108 g-n-

Sarm:aia 97 4. !

Sas Vod 17 ^-i^.
|

Sasul, V. lancu Vod.
|

Sai (Sasi), întemeiaz Baia 15 19.20 ;

locuesc în Ardeal 111 17.
j

Scui. ara Scuiasc, prdai de
|

Moldoveni 443-11, 48 21-49 9, 133 13-

136 10, 163^ ; ajut pe Bogdan liS^;

meniune 111 13, 143 9.

Spoteni, sat azi disprut, în Basa-
rabia 197 1;.

Sârbi, atacai de Turci 103 104

aliai cu ei 105i5.i8; dau copii

pentru Eniceri 107 13; o slug a
lui Rare era sârb 149 § ; doamna
lui tia sârbete 149 24-25; împru-

1

muturi în limba român 7i5-i6;

V. ara Sârbeasc.
i

Sciia, Scii (Schiia, Sitia, Schii)

5 6,12, 812, 13 13, 975, 100,.

secet 254 3-1^.

seim 87 1,7, 93 is, 22. 6> 191 s-

Sai, ostai turci 109 g.

33258

Sele 104 3.

Selim I, sultan 106 „-n.
Selim II 1071-3.

Selim III 213 ^ ; mazâlete pe Bogdan
Lpuneanu 217 8 ; trimite oaste

împotriva lui Ion Vod 228 9. .7

;

moartea 235 ig-15.

semne cereti 125 13-15, 137 „.

Senari 9815.

senatori poloni 93 oj.

Sereca, numele Sciiei 97 ..

Severia 95 ig.

Sfidrial, Swidrigailo? 31 g.

Sf. loan cel Nou v. moate.
Sf. Nicolae, biserica din Iai 68 i^-i^

;

hramul mânstirei Aron Vod
27O10-11.

Sfirciovski, Zvirciovski, ef al Ca-

zacilor 224 10-225 7, 229

Shibenii, hord ttreasc 100 9.

Sieniawski loan (Sineskii) 36 io-

Sieniawski Nicolae (Sinavski), ajut

pe Lpuneanu 170 2
i pe fiul

acestuia 219 3; confisc averea

lui lancu Sasu 251 1-

Sieradz(Siragiul), cetate 30 22; voevo-

dul (voevoda Siraski = Sieradzki)

V. Laski.

Siget (Zeghit) 106 19.

Sigismund I (Avgust craiu), regele Po-

loniei, are lupte cu Bogdan 119 14-

122 23 ; face pace cu tefni
I3OU-I3I7; lupte cu Rare 136 u-

141 20 ;
împcarea 142 n; cere pri-

zonierii 1584-6.

Sigismund-August, regele Poloniei,

împiedec pe Despot s vie în

Moldova 175 ,.10 ;
Despot îi noti-

fic urcarea pe tron 178 is-jg

;

omoar pe Toma i boierii si

2081-10.

Silezia (Slejia, Slijia) 92 17, 9819.

Silihtari 108 ig.

Silistra v. Dârstor.

Sima, vistier 130 7.

Simion, pârclab de Ciceu 147 5.

Simion Dasclul v. la Citate.

19
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Simion Olelkovic, cneaz de Kiev
(Simeon împrat) 45 1-3.

Simion Moghil, paharnic 250 1, 259i(,

Sinavski v. Sieniawski Nicolae.

Sineskii v. Sieniawski loan.

sinee, puci, 189 5, 204 21, 231 9, 239 ^g.

iret 10 8, 13 loj,, 42i6, 58 10,12,19.

59,0, 681;, 69.2, 88 „ 117 118 n,

140,,,, 194 21,
19"^

1^ 203 13; podul

dela Vercicani 198 17 ; originea

cuvântului lOio-u-

Slask, Silezia 34 s-

Slatina, mnstire, zidirea 172 --i^

;

Lpuneanu i soia sa îngropai

acolo 213 1„ 214 u,' 215 6-,.

Slvil, hatman 230 2-

Slejia V. Silezia.

slobozie 7

slujitori, ostai cu leaf 2233, 45 19.

51 5821, 1775, 2022,11; au tain

de carne i pâine 23 13, 15; poloni

174 1^; romani 939; v. drbani.
Smedorova. alt nume al cetii Ro-

manului 6610-11.

Smila, rîu în jud. Tutova (?) 58,.

Sniatyn 'ySnetin, Sneatin) 27s, 79i8, 1375.

Soborul dela Florena 25i-26i,.

Soci, sat în jud. Bacu 52 1-15.

Sofia (Zofia), soia lui Vladislav la-

giello 30 15.

Sohodolski 562-

Sombotai, sect 112 3.

Soroca, cetate i târg 60 15, 240 1;,

241 243 16. 268 10 ; pârclab de, v.

Pârvul
;
inut 255 n ; Soroceni 263 g.

Spahii 10903.

Spahiioglani 108 13.

Spancioc (Spanciog),sptar 207ii,2088.

Spanioli (Spanioli) 175 io-

spat, arm 249.

sptar mare, atribuiile lui 22 21-23

;

al doilea 24 ^-jo ; al treilea 24 10

;

sptari v. Spancioc, Toader.

Stan, logoft 52 15.

Stanislav 10 9.

staroste de Cernui 22 21 ; de Cr-
ciuna 5813; de Bar 237 6, g^uJ de

Liov 251
1 ; strostii 969; men-

iune 1754.

stea cu coad 236^-5.

steaguri, stindarde 44 1, 52 13. 543,13,

58 „ 60 3, 64 1 7, 784 ;
steag de domnie

43 15, 153 19, 177 1,. 178 „5, 11, 205 1^,

206 12, 217 16 ;
ostaii de sub un

steag 19 13-14, 39 1.

stolnic mare, atribuiile lui 232-4',

stolnici V. Alexa, Alexe. Petre.

straj 58 21, 198 15, 224 g-ig, 225 2 ; stre-

jar 126 3 ; a strejui 134 36.

Strigonia, Gran 106 17.

Stroici, logoft 259 15.

Struss (Trus), fraii 116 14.

Suceava, rîu 15 17.

Suceava, cetate si târg, originea

15 20-22' 16 10-14; biserici 81i2-u; mi-

tropolia 21 8, 24i, 18, 22, 30' 162 2-3;

mitropolii v. Teoctist; portar de

152 36; scaunul rii 42i5-i6, 43 ig,

46i-2, 477, 50i5, 54i9-2o,25' 593, 60 27.

61 17, (55 9,15, 12Gi5, 133 21, 136 10.

146 19, 155 18, 1562,8, 157 16, 161 4,

171 12, 17, 1773.4, 178 6, 2359; pr-
dat i ars de Turci 62 19, 681-2:

145 19, 1465,9; asediat de Po-
loni 74 1-75 1, 76 10; meniune 14 17^

21 lî 75 15, 24 1, 31 3, 10, 36 12, 41 9.

47 6,8, 73 20, 81 11, 83 18, 90 3, 134 17,

135i3, I5I30, 152i, 1699, I7I5, 189ii,

196 15, 198 12, 201 15, 203 11, 204 13.

Sucevia, mnstire 250 4.

Suedezi (vezi) 175 io-

Suleiman (Suliiman). fiul lui Amurat
103 14.

Suleiman Magnificul, domnia lui

1^615-19; Bogdan îi închin Mol-
dova 114 15-115 6 ;

expediia împo-
triva lui Rare 140 9-142 15; 145 17-

146 19; îi red tronul 148 1,-151 e,

1539-19; poruncete domnilor s
intervin în Ungaria I593-I6O4.

160 5-18, 173 8-17; moartea 213i.6;
fiul su îi urmeaz la tron 217 8-

sulger mare, atribuiile lui 23 12-13.

suli 216 6-
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sultani ttreti 98 i^, 140 „ ; v. Albu,

Bet Glierei.

Szekelyi Anton (Antonie echelio)

181

ah, hatman al Cazacilor 238 ^, 242 ^g,

244 1.

ahmet, han 99 g.

arpe, postelnic 128 13-14.

ici 96 1,.

cheia, sat pe iret în jud. Roman
68 „-69 8.

echelio v. Szekelyi.

endrea. hatman 0816-25, 651-3, 25.

erbanca (?) 127,-3.

erbi 101 - ; serbie 107

etrar mare, atribuiile lui 23i8-i9.

ipini, sat 73 1^. 79 15.

ipote, sat pe Jijia în jud. Iai 169 10,

171 2, 8.

leahta polon 71 15. 93 1; ruseasc
33 1-; a Podoliei 565.

leahtici 75 n. 93 1^,.

lonsca v. Slask.

tefan, tatl lui Ion Vod 217 4.

tefan, fiul lui loan Zpolya, v. loan-

Sigismund.

tefan Mâzg, pretendent 212^-1-.

tefan Vod, tatl lui Petru i tefan
1"^

15-17' 1^5-24' 19 15-22-

tefan Vod, fiul lui tefan 18 23-19 22-

tefan Vod, fiul lui Alexandru cel

Bun 27i2-32i,,25>32, 33 ig.

tefan Vod, predecesorul lui Ciubr
Vod 34 16-22-

tefan Vod cel Mare, este fiul lui

Bogdan 41 25 ;
luptele pentru tron

429-435; proclamarea ca domn
43 6-44 2 ;

luptele cu Muntenii 51 6-15,

'^-1-15' 53i-56i6, 58i 3-59 25, 30 , 63io-i9,

64 10-66 13, 18-19 ; cu Polonii 70 3-85 4»

855-861,, 89,-18; cu Ttarii 50 3-15;

cu Turcii 45 1-462, 56i-63i9, 6614-

68 16, 106 33 ; cu Ungurii 44 g-ig,

46 6-48 18. 48 21-50 2, 5613-15, 681,-

96 8 ; omoar boieri i pretendeni

la tron 43,. 51 le-is, 8615-8812 ;

zidete biserici i mnstiri 46 3-5,

5O16-5I5, 605-9.25^27» 61 18-21» 65i5-i;

întemeiaz orae i ceti 6025-26»

64 3-4, 66 10-11 ; soiile 44 19 - 45 2,

19-20' 20-22» 64 1-0, 123 9-12 1 fiii

64 5-9, 69 14-70 2, 1149-1,, 125 18-20»

126 12, 162 6 ; moartea 90 1-91 25.

tefan Vod cel Tânr 120 22 -23'

12611-133,.

tefan Vod Lcust 145 21
- 146 19,

147 12, 151 ,-1532, 1573-,.

tefan Vod Rare (tefni Vod)
145i2, 157 15, 164 1,,' 165 13-169 8, 170

13-175 1'72 13.

tefan Vod Toma 198 8-208 10, v.

Toma hatman.

tefneti, târg 127 25, 219 5; prdat
de Poloni i de Ttari 121 15, 124 4.

ugubin 22 1,.

vezi V. Suedezi.

tabr 54 8, 229 18, 2345; a pune ta-

bra 67 12; a lega tabra 138 1,

232 10; a se tbrî 40 3, 155 6-

tain, obroc 2839.

taler, moned 109 3.

Tamerîan, han 98 00-99 2, 104 12-19.

Tangut, hord ttreasc 100,.

Tarasui, sat 130 30, 139 3.

Tarasie, episcop de Roman (?) 51 3.

Târlo loan 218 1,.

Tarnowski loan, hatman al Poloniei,

bate pe Rare la Obertyn 137io-1389;

atac Hotinul 140 141 11-14, 158 5.

Fartar, riu 97 g.

Tmani, azi Tmeni, sat în jud.

Roman 35 8-

Ttari, ara, obiceiurile si istoria lor

96 15-100 24, 102i; au avut lupte cu

Romanii 812; gonii din Moldova
de Laslu 9i-lli8, 12 5, 13 3,16-1,;

prad Moldova i sunt btui de

Moldoveni 31 3-6, u-225 50 3-13, 61 9-10,

123 1-124 22, 207 5-,, 226 io-227 4, 234 16-

235 4 ;
ajut pe Turci contra dom-
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nilor Moldovei 57 140 n» 141 5-6,

15, 142^-15, 232 1-2; sprijin pe Ion

Vod 218.2; pe Petru chiopul
242 6-s; pe Wisniowiecki 193 0-3,

195 5-„, 197 10-12, 198 2-5 ; prad Po-

lonia 3I3.6; Polonii se aliaz cu

Moldovenii contra lor 131 ^ ; au

rzboae cu Turcii 102 23-24»

1050 ;
meniune 34 13,

Tutul, logoft, trimis în solie la

loan Albert 72 4-73 2 1 duce Turcilor

tribut când Bogdan le închin
i

ara 114 15-1 15 moartea lui 123 13.
|

tâlmaciu 22 .^0, 23 20-
j

Târgor, ora în Muntenia 1319,13. !

Tecuciu, târg 25612; movila Tecu-
|

ciului 58 12-
j

Teczynski tefan (Tencenskii) 19 12- i

Teczynski (Tincenskii), fraii 81 1.

Txzynski (Tuncenskii) Zbignev 81 4.
|

Teleajenul, cetate în Muntenia 5G 6-12-
!

Telegdi (Teleni) tefan 120 o.

j

Temircutlu v. Tamerlan. 1

Temirar, han 99 3.
|

Tereb (Terebul, Terebulea), cetate în
\

Galiia 83^, 170^. 1

Tesalia 103 21-
I

Theoctist, primul mitropolit al Mol-
;

dovei 20 11, 24 .,5-2,, 3623-27-
I

Theoctist, mitropolit pe vremea Iui
|

tefan cel Mare, unge pe tefan
j

domn 43 9, 1^ ; ia parte la târnosi-
|

rea Putnei 51 moartea lui 6321-22-
|

Theofan, episcop i mitropoht 211
\

fuge din scaun 221 g-n ; numit a ;

doua oar 244i^.i8.
j

Thesalonica 105 ij.
j

Thorn (Torun) 96 n. I

Tighinea, cetate, ars de Ion Vod
227 5-11 ; de Cazaci 253

1
2-254 o ; men-

iune 22815, 252 16, 253 1.

Timi, mârzac 127 1^.

Tin 42 1,.

tiran 152 2,, 25.

Tismenia v. Tysmienica.

Toader, fiul lui Arbure portarul 129

10-13* '

Toader Moghil, sptar 259 41-

Togarma, numele ovreiesc al Tur-
cilor 101 15.

Toma, hatman, se rscoal împo-

triva lui Despot 191 1^-20, 192 1^-193 3,

195 1-198
.

; V. tefan Vod Toma.
Tracia (Traia) 103 7, 9, 20, 105 n, 106

Traian împratul, cucerete Dacia

1 2s» 5 38-39 ; troianul e fcut de os-

tile lui 6 is-24 ; viaa lui de Dion

1 26, lOie; meniune 1 03.

Trapezunt (Trapezond) 106 4.

trâmbie 57 1..

Trestiana, mnstire 123 31-33.

Tribali, nume al Bulgarilor 104 ,.

tribunal 93 g.

Trifan Ciolpan, boier 1464-3.

Trifil, pretendent 125 i-i^.

troian 622.

Trotu, ora 47

Trotu, rîu 59 22-

Trotuan, logoft, omoar pe L-
cust 152 g, 153 ii credincios lui

Cornea 154ii-i2; omorît de Rare
156 5-n;; V. Bârideanu.

Trus V. Struss.

Tumenii, hord ttreasc 100 g.

Tunis 107

tunuri 23 19; v. puci.

Turci (Turcul. împria turceasc)

ara, locuitorii, istoria IOI1-IIO12;

Moldovenii li se închin, tributul

42 ,-3, 90 33-42 , 9Iie-2o» 114 15-115

25813-15; numesc pe domni 14612-19,

143 12-151 6, 153,-154 3, 200 13-201 1,

206^-3, 216 14-1,, 217 14-1,, 222 1-3,

235,. 24711-1.2, 248 1, 250,, 259io-ii,

261 1-12, 266 1-„ V. steag de domnie;

îi mazâlesc 2153-9, 216 ,-14, 2173-1^,

2221-3, 247 ,.11.15,250,-,, 1,-12, 251 1,,

264 4-9, 266 2 ; omoar pe Ion Vod
217 2, 233 12-234 8, 235 6-,, pe lancu

Sasu 251,-9; lcomia lor 149 1.2-15,

211 16-212 3, 222 15-16, 258 13-15; strâng

dri în ar 261 1,-13, 262i,-i8, 269

1^-16 ; domnii le trimit prizonieri

73 22-23, 199 20-21, 200 11, 201 6-n, 256 3-4,
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269 7-8; dau ajutor domnilor 54

22-24» ^ 7-21> 16» 1-3' T'S»

,e-n, 177 189,o-n. 207,.,, 218,,

,3.,„219i,,241,-,„242 r243„245„;
luptele cu Moldovenii Ui-g, 56i7-

63 68 1-3, (j-ii, SOg-e, 85 g-n,, 130 9-13,

140 9-142 1„ 145 ,,-146 19, 222 „-234

270
5-(i

; cuceresc Chilia i Cetatea

Alb 66 14-67 70 i^-i, ; Muntenii

îi ajut contra lui tefan 57 1,

63 10-11, 65 e-;, 66 13-21 ;
impun lui L-

puneanu drâmarea cetilor 211

3-13; Ilia Rare avea sfetnici turci

164 ;
pribegi moldoveni la ei

166 10, 250 5 ;
împrumuturi turceti

în limba român 7 13; sunt vrj-

mai ai cretintii 49ii.i9; su-

pun imperiul bizantin 25 13-15 ; au

lupte cu Perii 26615-19; relaiu-

nile lor cu Polonii 37 3-5, 38 2-3, 70

u-15» 72 10, 82 12-13, 86 6 U5 95 20-21'

1751,2084, 23815-2395, 2443; dela-

iunile cu Ungurii 46io-ii, 65 2o-2i'

69 12-13, 112 20- 113 1„ 130i,-131i,
159 12, 173 14-15 ; Turci ciutaci 253 2-

Tutova, inut 58

Tysmienica (Tismenia) 115 9, 137 5.

T-

amblac Grigorie, mitropolit 259.

ar, cu îneles de provincie 373, 42 15,

43 18, 53 10, 62 14,2,,, 66 5, 74 10, 80 10,

204 6, 222 12, 235 1,2, 237 1, 2385,

246 15 etc. ;
ara Bârsei 111 u ; Ha-

egului 111 14 ;
Leasc v. Poloni;

Munteneasc v. Munteni; Nem-
easc 1842, 2584, 260 1; Oaului
111 15 ; Oltului 111 13 ; Româneasc
1193; Scuiasc v. Scui; Sâr-

beasc 36,6; Ungureasc v. Un-
garia.

ar, cu îneles de oaste de ar 51 13,

67 9, 74^, „ 13, 76 2,16, 1275, 131 11,

154 15, 176 16, 192 4, 195 13, 201 le, 202

i„i5,i„ 2073, 218 13, 219 12, 222 14,

223 3, 237 3, 238 249 i,, 250 „ 262 3,

2635, 9. 264 10 ; oameni de ar 225 4,

229 8; rani 204 1,.

arigrad, împrai cretini Ia 102

i-.is; patriarhul 255-7; asediat i
cucerit de Turci 103 20, 104 7,11,

105,2; domni cari se duc acolo

150 12, 151 1,5, 153 18, 157i9, 162

176 10, 265 2, i„ 2664 ; meniune 108 3,

149 11, 201 3, 264,.

epelu Vod 56,-15, 64io-i9, 65 is-,,.

iliia v. Cilicia.

uora, ora, tefni Rare e ucis

acolo 167 12, 21, 23' 169 5, 107 1^ ; lupta

dela 2574-2582.

U.

Udriiu v. Adrianopol.

Ungaria (Unguria,ara Ungureasc),
Unguri, descrierea rii i a Io-,

cuitorilor llOig-lUg; munii 639

135; grania 196 5; limba 15 2,; foa-

mete 151 15; bat pe Ttari cu aju-

torul Romanilor 9i-12io; prdaii
de Ttari 9819; supui de Turci

106 15-18; ajut pe domnii Moldove

194, 32ig, 35-36, 33 3-6, 575, 71ig.i8, 75

17-20' 763-4; 119i9; 224 9-10, 243 14-15'

245 11; pribegia lui Rare la ei

142i6-145ie, 146,0-151 11, 153i8, 157

11-20, 158 11 ;
sprijin pe pretendeni

47 1-2, 68 19, 87 12-23, 889, 125 1-10, 212 10;

PetruVod le d Chilia 33i-2,34i4;

sunt ajutai de domnii români
173 6-1- ; au lupte cu Moldovenii

46 e- 50 2, 567-15, 87 14-23, 13315-21 ;

1343-13610; 159 1-161 15; lefegii 189 13,

1959, 196i7, 262^, 2673 ; meniune
34 8-9, 92 le, 250 14.

Ureche Grigorie, vornic, v. la C i t a t e.

Ureche Nestor, logoft 263 15, 267 4-

26819.

uer mare, atribuiile lui 23 20-21.

V.

Vadul Turcilor, pe iret 58 n.

Valea Alb 61i-63i9; v. Rzboieni.
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vame mare, atribuiile lui 23i6-i-.

Varovia (Varav) 96 „.

Vartic, boier 157 ^q.

Vartic. portar de Suceava (hatman)

Vartic, vornic de ara de jos 269

Vasco, boier 1221-,.

Vasile Vod Lupu 4 o, 22-

Vasile, ar (cneazul Moscului) 100 ^
Vaslui, rîu 59 29-

Vaslui, ora, lupte acolo 56 ^g, 57

60 125 --8 ; ars de Ttari Sloo-

boieri omorîi acolo 51 bise-

rica Sf. loan 59 60

Vavilon v. Babilon.

Vâlcea, pârclab de Crciuna 59 2.v

663.

vecini, erbi 94

Veneia 105 g-g ; Veneiani 106 s-y

.

1072-

Verbia 175„-176 3, 177 ,, 179^0, 187 15-

189,,.

Vercicani, sat azi disprut, în jud.

Suceava pe iret 198 17, 199

Verei iani, sect ungureasc 112 ...

Veveri, boier 221

Veveri, postelnic 207 208.

vezirazem 110^.

Vidov 15

Viena (Beciu) 106 ^g, 113 3,.

Vilna 123

Vintil Vod, domnul rii Roma-
neti 225 15-226,.

Visla, rîu 96 10, ,3.

vistier (visternic) mare, atribuiile

lui 2207-29; vistieri v. lane clu-
grul, Isac, Sima, Toderaco Gan-
tacuzino.

viteaz, viteji, ostai clri 52 ^g, 62i.j,

65 12, 82 6, 1282; vitejie 20 ,3, 52,..

vizir (veziriu) 110 3-10, 2665.

Vlad Vod Clugrul 65,-7, 6618-21-

Vlad Vod, fiul lui Milo 2565.12.

Vladislav, regele Ungariei, bate pe

Ttari 9i-ll 1,, 13 2-3, n-is-

Vladislav V, regele Ungariei, e frate

cu loan Albert 72 1-, ; urmeaz lui

Matei Corvin69i3; trimite ajutor

lui tefan 739-13; împac pe dom-
nii moldoveni cu Polonii 75 17-19,

12? 8-10 ; moare 125 „-io.

Vladislav Jagiello, regele Poloniei

26 19-27 11, 30 2-31 13.

Vlahia 5 12-14.

Voichia-Maria, soia lui tefan cel

Mare 54 13-17, 55 0, 61 19 ; moartea
ei 23 9-12'

voinici, oslai 20 13, 535, 660, 144 3, u,
184 9, 189 30.

Volga (Volha) 100 13.

vornici mari, de ara de sus i de

jos, atribuiile lor 22 m-jj ; vornici

V. Bili, Bucium, Crb, Dum-
brav, Gheorghie, Grozea, Irimia,

Isaia, Mooc, Murgul, Paos, Vartic.

Wglinski, nobil polon 140 7.

Wieskowski (Biascovski), nobil po-

lon 39 18-

Wisloka, rîu 83 6.

Wisniowiecki ( Vinoveki ) Dumi-
traco, vine împotriva lui Despot

191 ,-195 16 ; e btut i prins de

Toma 197 1-200 7; moartea lui

200 8-201 11.

Z.

Zagar, hord ttreasc 100

Zain, han 98 ig.

Zavolha, hord ttreasc 100 5,11.

Zay (Zajo) Francisc 181 20-

Zbiera lonaco, boier 218 9.

Zbigniew Olesnicki 19 12-

Zborowski Cristof 218 17.

Zborowski, hatman (?) 247 i-g.

Zeghit V. Siget.

zimbru 63^, v. buor.

Zota, postelnic 269 28-



CUVINTE

a prep. cu îneles de: la 20 13, 24 9,

22 29. de 22 oo-

acie, aciia, acii 27 .„ 05. 55 122 oo-

2293, 240 ,, 241,3- '

'

acioa a se 110 ^g.

acoperi a, p. a apuca fr veste 235

adet 258 15. ;

adever-, p. adevrat 158 is-

aduntur, p. oaste de strânsur 73 ^.

230,0,233 3.

aeve 178 j.,-

ai, pl. lui an 0,9, 16 05.

ailor p. dativul alor 89 3^.

aimintrelea J62
2s.

alege sfat a 33,6. •

aliia p. alteia 2615. i

amguli a, p. a mguli 2363-;.

amestecturi, cu îneles de turburri

49,7, 87 23, 153„,'l55i, 175,, 200,3,
,

205,0, 206,, 211,, 223,9.

aminosi a, p. a mirosi 14 3,.

amirosi a, p. a mirosi 14 36-37.

amistui a, p. a mistui 135 30, 142 20.
|

aprtur 91 5, 106,6, 112 o^, 209-, 1

211 s, 13-
' '

I

articel-e 109 6.

articolul, întrebuinarea lui 74,6,99,5,
'

,„121 „,222, „234,; 17 2, 97,3, 150 9, i

2193.

ascui a se, cu îneles de a se pre-

gti 385.
î

astruca a 187 2-
i

atâta p. atâia, atâtea 62 „, 74 ^.
'

ain a, p. a înina 77 ainat 19 23,

7820', cf. înina.

bjenii, bejenii 235,o; bjenit 145 23-

beleag 74 ,3 ; v. vileag.

belitur-uri 222,, 263,.

Bogoiavlenie 154,.

bolnav de sntate 199,6-

brudiu 214,,, 215,.

bucate, cu îneles de : previziuni, vite

mâncri 45 ,9, 67 02, 245 ,5, 255,,.

260 3. 269,,.

cale, cli 23, 3.

can p. cam 4409, 249,.

cap, cu îneles de început 2,; c-
petenie, conductor 59,6, 216 „;
prejur cap 9 0,; cap de price 49,6;

de cap îngrozind 175 5-6 ; capetele

legii 25 6,

capite 112,,.

catastif-tih-tiv; catastije-tie 183,, ,,,

22» 35» 266,6) 37» 267,,, 33.

cci c 19,9, 30,.

clctur-turi 221 ,6-

cnge 201 25.

csa, cu îneles de om de cas 145 ,3.

câtui 99 „ 104,3.

cândai 12 3, 18 9, 33 „, 40,3, 250,3.

cehlui a 9 21-

ceput p. început 4,, 21, 16 21, 25» l'^^is-

ceruse 119,5, ceru 153,5.
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chizmi, pizmi a 13,33, 25,23. ^28>

158 180n.
cimbiriu 97

ciudese 262 1,.

concenie 75 3.

copil, cu îneles de fiu natural 35 „i,

362.

copit, copit, p. cpi 200i;-is.

crez, cu îneles de : oare nu 210 265

crezut, cu îneles de : de încredere U%.
cura a, p. a curge 97,^. 143 cur-

tor 13 „ 9631.

curat, cu îneles de : liber, neoprit

204 1,

curund, p. curând 1733.39, 29 3^, 77 3^,

117 246,,.22» 27»

curvie, curvrit, a curvi 164 6, 166 1-,

261 37-

da glas a, p. a se învoi 232 a da
dos p. a fugi 87 1,3.

deamâna 231 1^.

de p. dela 2 .24, 3 2-

decii, decia, deacii 28 23, 32 .9, 41 29, etc.

decindea 253 j.

de dânii, p. dintr'înii So^^.

dedireptul 773.

deinte, p. denainte 112 35, 180 31.

delunga a 10 3,, 139^.

derege phare a 24 1,, 13,

desftat 136, 14

destonic 162 3^, 215 ^g.

dezbate a 70 15, 248 12, 270 6-

dodei a 7424.

dostoi a 235 6.

drept hrana 74^6, 99 ui drept prada
138 30.

dvorba 24

dvorbitoriu 22 j,,, 22, 23 4, g, 27, 20-

dvori a 24

esca a se 140 20-

expresiuni i construciuni arhaice

:

i au desclecatu-i pre apa Su-

cevei 1532; i-au prinsu-i vii 19^0 î

au sgelatu-le caii 27 2 ; i-au pur-

tatu-i din loc în loc 37 20 ; I-au i

osptat-au pre tefan Vod 67 ^g-,

undei afla Lei rchirai drept

hrana, lega-i, tia-i 74i6; c Dum-
nezeu au trimisu-le sfârenie 168 39;

venir-i ulcari 206 ^2 ; de n'ar hi

schimbatu-se norocul 2181,; pre

Moldoveni rschira-i 220 27; c
boerii cu toii apra-1 s nu se

duc 25926 ; vrut fi apucat i
alte ceti 67 4.5 ; de-i vrea fi a

domni mult, nu vrea putea fi s
nu urmeze frine-su 167 1-2, cf.

166 42; de nu vrea fi pripit i Ion

Vod ... nu se vrea fi aezat pre

lesne la domnie 218 2! n'au vrut

1

fi eit întreg de dânsul, de n'ar fi

fugit 221 de s'au de sârg lit

I

2^3; n'au fost mai cutat alii 21 12 i

I

pentru s le dea ajutoriu 49 jg*,

' pentru s-1 aib prieten 55 4; a

I

întreba sfat de dânii 194 s
!

nu se cumva lepede despre dân-

I

sul 217 11 ; moarte groaznic ca

I

nu altor cretini 228 3.

I

I

fece 190 23, 218 ^o, 219 16: 2465, 2565,7,

i 258 262 10 ; fecer 2022,

I

ferin 24 g^.

I

fiar, fiere 2^,63, 5, 15 3.

1
flmânjune 763.

i

flmânziciune 7624.

I

flmânzie 7634.

I

frunte de oameni 22

gaur, guri 74^4.

gta a, a se 71 1, 141 e, 144 15, 201 186 1,

203 206 14, 220 10, 228 12, 238 io-

gti de dânii a se 2386-

gheos 139 17.

giude23 25, 244, 168 „ 210 1, 260 9; giu-

decai de moarte 23 24.

goan 232 12-

gol, cu ineles de: loc dechis 675.

grumaz 25 14.

hldui a 48 2, 145 9, 205, 1, 3, 244 g, 259

hri a se, p. a se hrui 4023.
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hier 9 20- i

hiar, lieri 631, 16 32, 173 10.
j

hold 111 15.
I

hotrî a, p. a se mrgini 13 n, 15 1^.
;

hrani 185 ^g, 188,, 196 .2, 5.
|

hreamt 201 ^s- i

hval, p. fal 80 27.

iani 539, 156
ig, 210 7.

iazer 246 1.
|

ijderenie 9 1, 2-
|

ijderi a se 179 5, 180 181 1-

irnbir 97 22-

infinitive lungi : a lsare 6 26> 60 1,,

a Ilire 16 35, 2142i, a-i tocmire 57 19,

a se îndireptare 57 jg, a credere

65^3, 82 2, 214^1, a-i rscump-
rare 77 g, a rbdare 103 3, a (se)

batere 104,, 2160, 240 3, a dare
|

107 1-, a scoatere 109 15, a împlere
|

10921, a facere JSlg, a se zbo-
|

vire 14421, ^ pire 147 a pr-
dare 191 23, 261 11, a se temere 214 32,

a se amestecare 223 19, a se de-

prtare 268 6, a eire 268,.

iscoad 733.

iZVOd 1 4, 2 1, 4 g, 10, 12, 20» 2H 28> ^1 10'

179 ig, 180io,ii,i5, 189i6, 260ii.

izvodi a4,8, ll;o.^2„ 179i8, 180 13, 15,

221 „ 262 13.

îm 123 ii V. înm.
îmblcie 205 2-

îmbuca a, cu îneles de a cleveti

129 5, 16522

împrit, cu îneles de desprire 151 g.

împotrivnic, cu îneles de partizan

175 19.

în prep. cu îneles de: la 239.

înaljos 95 13, 223,; v. naljos.

înbltur 222 26-

înclra a se 273.

încleta a se 174 15.

încruntat 138 5, 152 ig, 157
i-

îndrcna a, p, a îndrpta 90 33.

îndrpt 11 1.

îndrpta a 2 13, 90 13, 231 j,.

îndelunga a se 139 9.

îngloti a se 102 4.

înm 33 10, 215 2 ; v. îm.
îns, însa, p. dânsul, dânsa 44 n, 50 34,

55,,, 71 g, 1362, 150 5.

îns p. ins 64 le-

înspima a 129 06» 130 19.

întrarma a 5633, 65 n, 663.

întreg 122 20-

întunerec, cu îneles de mulime 236 15.

înina a 19 9, 77 78 1, 3, 270 2-

învârteji a se 85 ig, 133 gy.

înva a, cu îneles de a porunci

I8813. 208 16.

înzina a ( ? ), p. a ain 77 3^.

jac, jaf, jah 74 n, 31, 862, 173 ig, 191 1^,

2648, a jcui 47 „ 133 19, 163 9.

jlti a, cu îneles de a zlogi 190 35.

jirtvnic 51 5.

jude 9 12, 37 „ 939, 95 „, 1263, 136 3,

183 9; V. giude.

jurat -t 206 16-

leni a se 227 k,.

limb, a prinde 47 10, 229 g, n-

litie 2431-

lontru, lountru 12626-27» 1^^ 34-

lovi de fa a se 249 2-

mainte, mai înte, mai inte, p. mai
înainte 2632, 39 27, 91 29, 138 29, 214 .,0,

245 27, 26822-

mare oti 6632.

mas, mase 233,, u-

mascara, msoare, mscrie 216 4,

24» 25» 261 1^.

mgl 57 22-

mgli a, p. a mguli 23637.

mguli a, cu îneles de a atrage 23614.

mnunt -t 15 1, 43,9, 6331.

mrgritar 108 ig.

mâna, mânule 16 35, 60 30, 61 27, 71 39,

165 24, 18228, 1973,, 200 33, 231 7.

mâzd 268, 222i7.

megia 118 5.

mesteca a, p. a amesteca 7 3, 5, 70 1,.



meteruguri 183 j ..

mirodenie 15

mistui a 53 135

mit 263,, 222,0-

mlcie 205.^2-

moan 95 213 ^q.

moie 12i, 130 c, 136 137.., ISOg, 153, c,

158i,. 170,. 173io, 184,; 236 i„ 237,.

mreaj 230 ^.

mucatin 97 00.

naijos 95 2; v. înaljos.

nimi a 103 g.

npust 2163,3; ^ npusti 216

nsâlnic 16 o.,.

Nscut, p. Crciun 10 3.

neadever-r 48 -.

nebuni de cap a 75 r^.

nemii a 12 9.

nevoe, p. anevoe 229 1-

nevoe, cu îneles de dare 259,.

nezlobiv 152

notciago 150 f^.

obâri a 25 .3..

obicin 212 ,, 2489.

oblici a 34,', 481.5, 115^6, 238 c, 265-,

267,,,,,. 268,,.

oborî a 78,,,. 234,3.

ocârmui a 129,, 215 2-

ocol 783.

omt, omei 97,,;.

op, cu îneles de trebue 8-, 90, s-

opri a. cu îneles de a potoli 254,3.

opte 168 ,5.

orscnmpra a 45 25-

oscârbi a 1289,05.

orî a se 249 ,3.

orîtur 26 ,„ 3,.

presemi 245 ,,.

pri a, p. a prtini 19 .q-

pri a, p. a împri 37 26-27-

pie, p. paalâc 110 5.

patralea al 283,, 29 25-

pâine cu îneles de cereale 97 21-

pescos 100,,.

pespre 57 32.

piscop 11 i,.

pizmi a 4^. 175,,; v. chizmi,

pleca a, cu îneles de a îndupleca

238 ,.

plinilor 168 3^.

plodi a 9„ 123.

plumbi, cu îneles de gloane 189^.

podagrie 89,,.

poftori a 72,5, 99, o, 115,3.

pogrebanie 186 ,s.

pohlibui a 165,; pohlibuitor 129 e-,.

pohoiu 142 13.

poht 37

pohti a 30 29. 193,9.

pohval, pohfal 21 5, 59,, 60 o,,

^^9- 81 ,0.

pojar 79 ,„ 30.

pojri, pojori a 57 2^.

pojivi a 182,5.

pomzui a 43,,.

ponoslu 238,1, 240,,.

posluanie 21 3^.

potical 19,,, 633, 66 „ 199,,, 245,.

potic, cu îneles de trectoare 48

133,,.

povoiu 2 ,,, 91 12.

prali 231 ,-.

pravie 166 3,.

pravoslavie 166 ,0, ,3, 248 2 ;
pravo-

slavnic 174,6.

pre amruntul 7,2-

preîndemân. prindemân 170,, J88,.

prejur cap 9gi, pregiur cetate 196,9,

198 ,3, pregiur dânsul 58 20, prejur

dânsa 743-,.

prepus 156,0.

price 12,, 25 g; a se prici 19,.

prieug 134 30.

prileji a se 12,.

priscri a 15,,.

pristni a 25,5, 26,, 153,,.

pristvi a se 119,o. 126 ,, 128 6, 131,8,

174,.

procurator 93 g.

prostime, cu îneles de oaste de rând

230 9.



299

proc 201 9.

protivnic 216i; cu îneles de partizan

153 2, 175 2, 197

puinea 7930.

rbda a se 10639.

rmi, cu îneles de motenire
182,0.

rsipi a, cu înelesul de a sparge, a

strica 152 g, 211 9, 244;:,; rsipi-

toriu de lege 191 15.

rspunde a se 236 „.

rspuns, cu îneles de însemnare 63 ,0.

rzbi a 55 j^.

rzboli a se 186

revent 07 o,.

rocoi a se 14^.

rost, cu îneles de gur 132

rud 4i oo. 1'9 182 o.

rupe sfat a 202 -.

scal, scale, scli 23,6, l^'S^-

scârb 191

scârca a 270..

schimosi a 5 i,-

scoate din moarte a se 233,.

scofii 1099.

seciui a 77 204 jg.

seminie 33
, o, 118,5, 264 ,.

semna a, p. a însemna 2 6, 4 o,,.

slab de ani 90 3 ; slab de boal 200 3.

slobozie 7 7, 104 7.

sluie 2080.

smomi a 212,,,.

socotitor 188 9.

sodomie 221 9.

sosi a, cu îneles de a fi de ajuns

30,9, 51 ,0.

soie 174,,, 196 ,3.

spima a 129,0, 130 0.

spuz 2349.

stpânie 168 og.

stâmpra armele a 243 ,.

stenci, stince 10
,9, 20-

steie 71 ,.

striga a, p. a interveni în favoarea
266

I

stropi a 8 62 104 ,3.

' sudalm 201 g.

I

suptpune a, p. a supune 55 25-26-

;

supune a, cu îneles de a aeza 38 12»

I

228,5.

I

svad 85 30, 95 27-

i

tain, p. taini 186,0,19, 188

! tbrî a 155 y.

j

trie 33 ,6, 61 ,3.

tâmpina a 00 175 3^, 212 3,, 220 09, 3^.

:

tâmpla a se 2 ,0, 12 oo.

i temeiu 219 ,0.

j

tinde a se 13,9, 15 9, 101 30-

I
tiutinderea 77 ,,.

I

toarce a, p. a întoarce 87 ,5.

j
tocmi a se, cu îneles de a se îm-

I
pca 26 ,0» 33,,; tocmit de rz-
boiu 47

tocmele 4,,, 16 3;.

treab, trebe 69,2-

troian, troiene 254 ,,.

turcoae 164 6, 2475.

tutindinile 7733.

ânc 6 35, 36.

enchiu 105 7, 234,,, 251,3.

iitor, cu îneles de guvernator 33 5.

tinere, cu îneles de stpânire 107

113 32-

udi a 78 3,.

urechi dechise 86,,.

urzi a 134 ,.

va, p. vrea 525.

vmie 23,6-

vrsat, p. revrsat 127 30.

vâlhovnic 93.

vâlhv 65,3, 82 „ 131 ,0-

vârteji a se 3932, 133 36, 190 37.

vârv 8,.

veri, p. vei 21 g, 2426, 321 114,.

veminte 54

viia a, p. a vieui 174 ,7.

vileag 74 3, ; v. beleag.

vinui a 3 g, 75 3.
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vistere pl. 54 jg.

vivor 265

volnic 233 g, 261 ^g.

volnicie 46 ^g.

vorovi a 32 59 i^, 67 151 152

237

zaharea 71

zdrî a 87 g, 136

zhial 243 3-

zticneaJ 243 22-

zvoiu 47 20-

zeciuial 248 26» 32 * ^ zecea

248,.

zua 84 07.

zvori a 24 «, ,f..



CITATE

Aristotel 168;,-.26.

Azarie clugrul v. Letopiseul lui.

Bethlen Wolfgang 181 ,,..2-,.

Bielski <Ioachim> 1 lQ,s-oo, 19 20-:. 179 ,,^-180^, <189 ^e-lOG o>, 192,,,

1953, <195i3>, 197 3-e, 199

Bonfiniu 1 23-26. 16

Cantacuzino Toderaco 831-39.

Carion 16

Cartea noastr 97
i^,.

Cavaie 16 y^.^-.

Cri i izvoade moldoveneti ii,-2.^.

Cri i izvoade strine J ^^-2 5, 2 u, 4 u-i^.

Crile bisericeti 21 22 ^ 24 33.

Crile Ttarilor 98 5-5.

Cronicarii leeti <Bielski i Paszkowski> 189i^-190 3, 195 jg.

Cronicarii streinilor 3 i9-4 ^, 18 n-2o-

Cronicarul latinesc 4 <30 36 „ <36 5>, <40 i,>, <42 5-6>, 44 <45

<49,-9>, <84i,-2o>, 883-12, <158io-uX <16l5-iu>, <172 1,-173 <206 ^-gX

<249 --^>, 269 9-„j; V. Letopiseul latinesc i Letopiseul strinilor.

Cronicarul unguresc 11 27-31-

Cronicul leesc, al lui Bielski I7913-I8O7; al lui Paszkowski 180 3-15.

David proorocul 121 3-5. 169 1-2; v. Psalmi.

Dion 1.23-26. 16 13-16-

Dlugosz 16

Dubu logoftul v. Letopiseul lui.

Eutropiu 16 13-17.

Evanghelia 208 30-31.

Guagnini Alexandru 180 s-181 o-

Hronograful grecesc 2632-37, 21823-21; v. Letopiseul grecesc.

Inscripii 69 3,-37, 128 31-33.

Istorii 6 ig-i^, 98 20-22-

Izvoade 1 3.^, 1 9-2 1, 4 6-12, 20-23. 40is-41i, 18822, 35. 26733, 27O31.32.

Kromer iQ ^.
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Letopisee ale noastre 40 1^-21.

Letopisee latineti Sg-ig.

Letopiseul lui Dubu logoftul 2O13-18, 24 .^^-2^.

Letopiseul grecesc 106 22-23 î v. Hronograful grecesc.

Letopiseul latinesc 4 22-27> 5 1-3, <ll8-i2X <12 i3-i5>, 18 1-20, 20 ^-g, 2919-3O5,

30 6-31 „, 31 19-20, 34 i„ 53 i8-54 63 15-19, <119 i-,> ; v. Cronicarul latinesc

i Letopiseul strinilor.

Letopiseul moldovenesc 2 15.22, 4 i^, 18-22, 5 2-,, 7 2-6. 12 14 18 2-20.

19 15-17, 20,-e, 2723-285, 31 15-20 , 34 20, ^.-15» ^822, 54 1,63 3-9i 10-U- 84 17-20,

88 3-8, 132 5-e, 158 10-19, 161 5-1,, 172 1^-173 „ 179 189 1,-19, 197 3.^, 206 1-3,

249 5-8, 251 7-9, 269 2-s.

Letopiseul sârbesc al lui Azarie clugrul 3633-27, 41 22-25, <42 2i>.

Letopiseul sârbesc 126 30-31, 20733.35, 251 33-34.

Luca evanghelistul 121 27, 208 30-31.

Paszkowski Marin 1*21, 16 19, 180 8-181 5, <189i6-190 3X 190 1^-15. 193,-5,

195 13-19, 197 3-e, 198 18, 199 12, 203 8-11, 217,-,, 220i,-i8.

Piasecius (Piasinskii) 16 19.

Psalmi 121 4-5, 169 1-2; v. David proorocul.

Scriitorii notri 223-24, 182-3,7-9; scriitorii dintâi 224-25; scriitorii cei din

ceput 4 3-1 ; scriitorii cei mai de demult 3 le-js-

Scriitorii streinilor 18 2-3.

Scrisoare, Scriptur 29 29.

Scrisori (= Scrieri) ale noastre 221-

Scrisori ale streinilor 3 2-4.

Simion Dasclul 3 13, 430, 11 8-12, <12i3-i8>, <1^7-i3>; 180 8-181 2-

Stricovski 16 i,.

Toppeltin 1 20, 16 n-

Ureche Grigorie, vornic, 1 8-3 12, 33-39, ^9-12,18-22, Si-,, 11 8-12. 33, 12 13-13, 36,

14e-i3, 16 20, 179 16-180,, 270 32.

Uricele lui Ion Vod 217 26-

Uricul lui Alexandru Vod dela Mnstirea Barnovski 2033-21-

Uricul lui Roman Vod dela Mnstirea Pobrata 17 3.-36.

Viaa Sf. loan cel Nou 21 o, 22 1, 24 33.



GREELI DE TIPAR I ÎNDREPTRI

40, In loc de latinesc s se citeasc <latinesc>.

42,

49,

8i is " ••

119
1

53 32

G7 37 Dup Moldova s se adaoge L^.

în loc de s se apuce s se citeasc s apuce.

79, satul „ , [satul].

79 2, r 11 „ orn.

82 fiind A^L^L-^L^ „ „ , fiind A^L.

87 29 T )< „ M ad. AL ad. .

87 30 V ?3
.. AL r, . A2L.

88 10 „ toate toate toate.

89., „ Putnei „ „ mânstirei Putnei.

89 25 » n ,, leu M-^ „ , .. leu AM^.

91 3. Dup i au domnitM^s se adaoge tefan Vod om. M^M'\

95 38 dobândit

97 12
In loc de miaz noapte s se citeasc <miaz noapte>.

99- ?vleiimet ., . ., Alune t.

102 3, se om. M- se om. M^M'\

103 s
., la Crâm .. .. [la Crâm].

107 o ,, Tunisul <Tunisul>.

117,, Dup într'acestaiM- „ „ adaoge 2-4 Dup—cumva] Bog-

dan Vod s'au ispitit i a treia oar de au trimis soli la

craiul leesc, doar ar putea s fac în vr'un chip M^.

123 21 Dup 7018 s se adaoge

123 33
In loc de scos LM- s se citeasc scos LM^M^.

124, n de « „ . la

129 36 Dup care] ce s se adaoge

143 28 V so ail „ „ „ în M-.

15826 La sfâritul rândului s se adaoge 7-9 om. AL.

164 28 Intre ifra 9 i mult s se adaoge cât] c LM^Ml
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Pag. 168 5 în loc de stâmbtatea s se citeasc strâmbtatea.

^ 171 31 « . om. UL' > , „ om. L-L^L^M^M-'.

. 181^8 .. . . . - IA
181 19' 20' 22 ^'^ de A'^ ^ « L*.

„ 218 19 în loc de: se afl in KU ^ . «se afl în A-L-.

220 39 Dup cu oaste L^L* s se adaoge 15.

„ 246 27 " (Cazaci A^L^L^L*) „ „ , AL.

. 25622 ^oc de Iunie 20 A s se citeasc Iunie 20 A^.

Numerotaia de pe margine a rândurilor la pp. 55, 69, 82, 86 si 170 are

câteva greeli uor de observat.



PUBLiCAlUNILE COMISIEI ISTORICE A ROMÂNIEI

Mironis Costinî Chronicon Terrae Moldavicae ab Aarone principe (Miron
Costiii, Letopiseul Tarii Moldovei dela Aron Vod încoace [1595-1661]).

Traducere latin contimporan, editat de Dr. Eug. Barwinski. Bucureti
1912. XXVI+228 pp. în 8\ Lei 6, ed. de lux lei 8.

Cronica expediiei Turcilor în Moreea, 1715 (Chronique de Texpedition des

Turcs en Moree), atribuit lui Constantin Diichiti i publicat cu tra-

ducere francez de A\ lorga. Bucureti 1913. XVI-|-228 pp. în 8®. Lei 5,

ed. de lux lei 8.

Letopiseul rii Moldovei dela Istratie Dabija pân la domnia a doua a
lui Antioh Cantemir, 1661—1705, editat de C. Giurescu. Bucureti 1913.

112 pp. în 8°. Lei 2, ed. de lux lei 3.

Documentele lui tefan cel Mare, publicate de Z. Bogdan. Bucureti 1913.

Voi. I,
,
XLVI+518 pp. în 8^ Lei 12 (cartonat lei 13.50, legat în

piele flexibil lei 15), ed. de lux lei 15 (legat lei 18).

Voi. II, XXII+612 pp. în 80. Aceleai preuri.

Miron Costin, De neamul Moldoveniler din ce ar au eit strmoii lor.

Ediie de C. Giurescu. Bucureti 1914. LVI+64 pp. în 8^ Lei 2, ed. de
lux lei 3.

Diaconul Coresi, Carte cu învtur (1581), publicat de Sextil Puscariu
i Alexie Procopovici. Voi. I: textul. Bucureti 1914. VIIIH-566 pp. în 8®.

Lei 10, ed. de lux lei 12.

Critica textelor i tehnica ediiilor, de D. Busso. Bucureti 1912. 108 pp.
în 8°. Lei 3 (ed. separat din Buletinul Corn. Ist. a României, I).

Documente false atribuite Iui tefan cel Mare, de I. Bogdan. Bucureti 1913.

62 pp. în 8*^, cu 6 plane în fototipie. Lei 6 (ed. separat din Buletinul

Corn. Ist. a României, I, în foarte puine exemplare).

Izvoadele lui Tudosie Dubu, Miron logoftul i Vasile Demian, de
C. Giurescu. Bucureti 1914. 50 pp. în 8^. Lei 1.20 (ed. separat din Bu-
letinul Coni. Ist. a României, I).

Smile mnstirilor de ar din Moldova pe anul 1742, de I. Bogdan.
Bucureti 1914. 64 pp. în 8!^. Lei 2 (ed. separat din Buletinul Com.
Ist. a României, I).

Cronica Ghiculetilor. Un nou letopise al Moldovei (1695—1754), de D.
Busso. Bucureti 1915. 86 pp. îh 8*^. Lei 2 (ed. separat din Buletinul

Com. Ist. a României, 11).

Emendaiuni la unii autori greci i români, de D. Busso. Bucureti 1915.

14 pp. în 8". Bani 50 (ed. separat din Buletinul Com. Ist. a României, II).

Interpolrile i data scrierii „De neamul Moldovenilor" de Miron Costîn,

de C. Giurescu. Bucureti 1915, 30 pp. în 8°. Lei 1.25 (ed. sep. din Bule-
tinul Com. Ist., II).



Pseudo- cronicari, I: Enache Koglniceanu, de C. Giurescu. Bucureti 1916.

42 pp. în 8°. Lei 1.50 (ed. sep. din Buletinul Corn. Ist, II).

Psaltirea Scheian, comparat cu celelalte psaltiri din sec. XVI i XVII
traduse din slavonete, ed. critic de I.-A. Candrea. Bucureti 1916. ' 1

Voi. I: Introducerea. CCXXXVIII pp. în 8° i unsprezece plane.
Voi. II: Textul si Glosarele, 552 pp. în 8°. Se vând numai amândou

volumele Ja unifice, ed. obinuit cu 20 lei, ed. de lux cu 25 lei.

Limba textelor rotacizante din veacul al XVI-lea, de I.-A. Candrea. Bu-
cureti 1916. 128 pp. în 8°. Lei 4 (ed. separat din Psaltirea Scheianâ,

voi. I).

Letopiseul rii Moldovei pân la Aron Vod (1359-1595), întocmit dupâ
Grigorie Ureche vornicul, Istratie logoftul i alii, de Simion Dasclul.
Ediie de C. Giurescu, cu o prefaa de I. Bogdan. Bucureti 1916.

XVm-f304 pp. în 8^ Lei 6.

Acte româneti din Ardeal, privitoare în cea raai mare parte la legturile
Secuilor cu Moldova, de N. lorga. Bucureti 1916 (extras din Buletinul

Com. Ist., II). 94 pp. în 8". Lei 2.50.

Buletinul Comisiei istorice a României, publicat de I. Bogdan.
Voi. I (cu articole de D. Russo, I. Bogdan. C Giurescu i I. Bianu\

Bucureti 1915. VIII4-344 pp. în 8°. Lei 8.

Voi. II (cu articole de D. Russo, C. Giurescu i N. lorga), Bucureti
1916. VIIl-f272 pp. în 8°. Lei 6.

«Se gsesc sub tipar i vor aprea pe rând:

Cronica Ghiculetilor, de D. Busso, voi. I; Textul grecesc.

Documente i pecei moldoveneti în facsimile (sec. XIV-XVI). 92 plane
în fototipie, cu o introducere, de I. Bogdan.

Letopiseul rii Moldovei dela Istratie Dabija pân la a doua domnie
a lui Constantin Mavrocordat, 1661-1743, de loan Neculce. ed. dup
manuscrisul în parte autograf dela Academia Român, de 7. Bogdan i
Iulian Marinescu.

Pullicaiunile Comisiei istorice a României se gsesc de vânzare la librriile

Socec et Comp,, Sfefea i yîîcalay din Bucureti.
Memhri corpului didactic si studenii universitari le pot cumpr dela secretarul

Comisiei (la Casa Bisericei) cu preul jumtate.
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